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A D A T L A P  
 
 

 
1. Az alapító neve: Aranyló Napraforgó Alapítvány 

székhelye: 5700 Gyula, Blanár L. utca 3-5/9. 
 

2. A fenntartó neve: 
 
Aranyló Napraforgó Alapítvány 

székhelye: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 61 
 
3. Intézményi összlétszám:  91 fő  

   
  
4.     Az intézmény hivatalos neve:    
         Az intézmény címe: 
         Az intézmény telephelyeire vonatkozó       
         névhasználat: 
 

Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda 
1149 Budapest, Pósa Lajos u. 61. 
 
Az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda 
megnevezés valamennyi telephely nevének 
előtagja 

         OM azonosító: 201627 
         Az intézménybe felvehető maximális      
         gyermeklétszám /csoport: 
         Intézmény típusa: 
 

 
50 fő / 2 csoport (25-25 fő) 
Óvoda 
 

5./1.  Telephely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u.31. 
Telephelyi megnevezés utótagja: Meggyeskert Óvoda 

           A telephelyen felvehető maximális 
gyermeklétszám /csoport: 

 
25 fő / 1 csoport 
 

 
5./2. Telephely: 
         Telephelyi megnevezés utótagja 
         A telephelyen felvehető maximális 
         gyermeklétszám/ csoport: 
 
 

 
8248 Nemesvámos, Kossuth u. 79. 
FunnyKids Magánóvoda 
 
16 fő/ 1csoport 
 
 

6. Általános törvényszéki felügyelet: Budapest Főváros Kormányhivatala  
    székhelye: 1056 Budapest, Váci utca. 62-64. 
 
7. Szakmai törvényességi felügyelet: 

 
Aranyló Napraforgó Alapítvány 

    székhelye:                          1149 Budapest, Pósa L. u. 61. 
 

 
8. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 
 
9.  Az intézmény működési területe: az ország teljes területe 
 
10.  Az intézmény tevékenységei:  
       a) Szakfeladatrend szerinti  
       megnevezése: 

 

   
0911 Óvodai nevelés  
       091140 Óvodai nevelés, ellátás    
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                       szakmai feladatai 
       091140 Óvodai nevelés, ellátás  
                       működtetési feladatai 
 
       096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
 
       855900 Máshová nem sorolható    
                       egyéb oktatás 
    
       104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

  
       b) az alaptevékenységhez kapcsolódó        
       kisegítő és kiegészítő tevékenység: 

562912 óvodai intézményi étkeztetés 
562917 munkahelyi étkeztetés 

 
 
Az intézmény vezetője:     Trefeli Renáta 
 (30/591-14-20) 
Az intézményvezető helyettese:          Szabó-Gőcze Beáta 
 
 
Az SZMSZ-t készítette: Az intézményvezető 
 
 
 

 
 
  
 Az intézményvezető aláírása 
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BEVEZETŐ 
 
A 2013. szeptember 02.-tól hatályos Szervezeti Működési Szabályzat módosítását az tette szükségessé, 
mivel újabb telephely engedélyezése történt meg az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvodán belül, 
valamint új munkahelyek, munkakörök jöttek létre (pedagógusi asszisztens, óvodavezető helyettes). A 
fenntartó kuratórium 2014. szeptember 11.-én kelt 11/2014-es határozat 7. pontjában határozott az 
intézmény iratállományának tárolásáról. Valamint a telephelyi változások miatt, újabb óvodai 
telephellyel bővültünk Kaposváron. 
A jelenlegi módosításra azért volt szükség, mert megszűnnek telephelyeink /Kék Pingvin Óvoda, 
Csiperke Óvoda, Királydombi Mackókuckó Magánóvoda, Zöldfa Óvoda/ és a székhely intézményünk 1 
csoporttal bővül. 
 
 A köznevelésről szóló Nkt. 25.§ (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira 
vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza 
meg. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatban kell szabályozni mindazokat a kérdéseket, amelyek 
meghatározását jogszabály írja elő, továbbá a nevelési intézmény működésével összefüggő minden 
olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem 
lehet szabályozni. 
 
A nevelési-oktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) kell 
meghatározni (20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 4. §): 
 

• a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a 
vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, 

•  a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, 

• a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 
nevelési-oktatási intézménnyel, 

• az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét, 

• a vezető, az óvodaszék, valamint az óvodai, szülői szervezet, közösség közötti 
kapcsolattartás formáját, rendjét, 

• az óvodapedagógusok feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, 

• a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai 
szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, 
kapcsolattartást, 

• az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 
feladatokat, 

• az intézményi védő, óvó előírásokat, 

• bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, 

• annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a 
pedagógiai programról, 

• azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ 
véleményezési joggal ruházza fel, 

• A keletkezett dokumentumok tárolási rendjét,  

• mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a 
nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet 
jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet 
szabályozni.  
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20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 168. § (1) Az óvoda SZMSZ-ében kell meghatározni a nevelési-oktatási 
intézmény vezetőjének, pedagógusainak, valamint más alkalmazottainak feladatait. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat alapvetően az oktatási intézmény felnőtt dolgozóira állapít meg 
szabályokat, akikre valamilyen módon, formában, kapcsolatba kerülnek az intézménnyel. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, (alapdokumentum), mely kódexszerűen foglalja 
össze az óvoda szervezetére, működésére, a pedagógusok és gyermekek jogaira és kötelességeire 
vonatkozó szabályokat: mindenekelőtt az óvoda szervezeti rendjét. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatba bele kell foglalni az intézmény alapmutatóit (az alapító okirat 
legfontosabb elemeit) alaptevékenységét és ezeket meghatározó jogszabályi hátteret. 
 
Az óvoda Pedagógiai Programjának legalább egy példányát oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a 
szülők megtekinthessék.  
Az SZMSZ-t, a Házirendet és a Pedagógiai Programot nyilvánosságra kell hozni. ( 20/2012.  
(VIII.31.) EMMI r. 82. § (1) (3) (megtalálható eredeti formában a fenntartó honlapján: 
www.aranylonapraforgo.hupont.hu ) 
 
Az óvodai intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a magasabb szintű jogszabályok 
rendelkezésein túl, elveiben és tartalmában illeszkedni kell az óvodai intézmény más belső 
szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz. 
 
Az óvoda tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok 

• Alapító Okirat (1 sz. melléklet) 

• Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 

• Pedagógiai Program 

• Házirend  

• Az óvoda éves pedagógiai munkaterve 
 
Az óvodai intézmény alapításának leglényegesebb kelléke az Alapító Okirat kiadása, az alapító okirat 
alapján az intézmény nyilvántartásba vétele. 
A nyilvántartásba vétellel válik a közoktatási intézmény önálló jogi személlyé, amely ettől kezdődően 
saját nevében eljárhat, jogok és kötelezettségek illetik meg. 
 
A nevelőtestület az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban SZMSZ) fogadta el. 
 

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az Aranyló Napraforgó Alapítványi 
Óvoda, (OM azonosító:201627) mint intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső 
rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat a jogszabályok szerint, és mindazon 
rendelkezéseket, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
 
Célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki 
jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi 
működés demokratikus rendjének garantálása. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed: 

• az óvodába járó gyermekek közösségére 

http://www.aranylonapraforgo.hupont.hu/
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• a nevelőtestület valamennyi pedagógusára 

•  intézmény vezetőjére  

• intézményvezető helyettesére 

• a nevelő – fejlesztő munkát segítőkre (dajka, pedagógusi asszisztens) 

• a gyermekek szüleire, törvényes képviselőikre 
 
Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az 
intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. 
 
Az intézmény gazdálkodási jogállása:  
Az intézmény, gazdálkodási szempontból önálló. A gazdálkodás feletti felügyeleti jogot az alapítvány 
kuratóriumi elnöke gyakorolja. 
A vagyon felett rendelkező:  
Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon 

rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá az intézmény és telephelyei helységeit és 

eszközeit tartósan és/vagy esetenként bérbe vagy használatba adhatja. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépése 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot: 

• a nevelőtestület hagyja jóvá 

• az intézményi szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol 

• a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.  
 
Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban, az intézményben szervezeti és működési 
tekintetben változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre 
javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet az Nkt.25.§-a határozza meg. A 
hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az óvoda korábbi Szervezeti és Működési 
Szabályzata. 
 
A módosításra került, elfogadott és jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánossága:  
 

• A vezetői irodákban mindenkor megtalálható 

• A fenntartó Alapítvány honlapján (www.aranylonapraforgo.hupont.hu ) 
 
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának módja 
 

• ha a központi óvoda, vagy telephelyei működési rendjében változás történik 

• ha a jogszabályi változás előírja 
 
Az intézmény felügyeleti szerve: 
 

• Aranyló Napraforgó Alapítvány, mint fenntartó látja el az intézmény irányítását, jóváhagyja és 
ellenőrzi a költségvetést és annak végrehajtását, az óvodavezető esetében gyakorolja a 
munkáltatói jogokat.  

 
Az óvoda alaptevékenysége: 
 

• Az óvodai nevelőmunka az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára (363/2012. (XII. 17.) 
Korm. rendelet) épülő, jóváhagyott Pedagógiai Program szerint folyik.  

http://www.aranylonapraforgo.hupont.hu/
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• Az óvodai nevelés a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig (Nkt.45§ (2) 
meghatározottak szerinti nevelőintézmény 

 
 
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
 
Az intézmény vezetője, a fenntartó által kerül kinevezésre, az érvényes jogszabályoknak megfelelően. 
 
Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje: az SZMSZ 2. sz. 

melléklete tartalmazza 

Az intézmény képviseletére jogosultak: 

• A mindenkori kinevezett óvodavezető, 

• Illetve annak távolléte esetén az SZMSZ – ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. 

• A képviselet szabályai (részletezve az SZMSZ 3. sz. mellékleteként)  

Az iratkezelési és kiadmányozási szabályzatot az SZMSZ 4. sz. melléklete tartalmazza  

2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI ALAPDOKUMENTUMAI 

A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló – alapdokumentumok 
határozzák meg. 

• Az Alapító Okirat 

• Az óvoda Pedagógiai Programja 

• Az óvoda éves pedagógiai munkaterve 

• Házirend 

• Jelen SZMSZ és mellékletei 
 
2. 1. Az Alapító Okirat: 
 
Az alapító okirat, mely tartalmazza az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. 
 
2. 2. Az óvoda Pedagógiai Programja, mely tartalmazza (EMMI 20/2012 (VIII.31.),363/2012. (XII. 17.) 
Korm. rendelet) 
 

• Az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit  

• Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének 
fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, 

• A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységét, 

• A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit,  

• Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

• A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

• A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket, 

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

• Az aktuális nevelési év helyzetképe 

• Az aktuális nevelési évre kitűzött célok, feladatok, tevékenységek   

• Az óvodai nevelési év rendje 

• A nevelési év munkarendje óvodapedagógusok és nem pedagógus beosztású dolgozók  

• Ünnepek, rendezvények szervezési rendje 

• Gyermek és Ifjúságvédelmi feladatok nevelési évre szóló rendje 

• Az óvoda belső ellenőrzési rendje: szakmai és működési 
 
A nevelőtestület által elfogadott, az adott nevelési évre szóló munkatervet az intézményi szülői 
szervezetettel ismertetni kell.  
 

3.  AZ ÓVODAVEZETŐ  
 
3.1. Az óvodavezető kinevezése és feladatköre: 
 
Az óvoda és telephelyei élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki 
munkáját a vonatkozó előírásoknak megfelelően látja el. Jogkörét esetenként a központi óvoda (Aranyló 
Napraforgó Alapítványi Óvoda, 1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) rangidős óvodapedagógusára, mint 
óvodavezető helyettes átruházhatja. Tartós távollét, vagy munkaviszonyának megszűnése esetén az 
óvodavezető helyettes mind addig ellátja az SZMSZ ide vonatkozó rendelkezéseit, amíg az új 
óvodavezető kinevezése meg nem történik. A kinevezésre kerülő új óvodapedagógusnak rendelkeznie 
kell a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletnek megfelelő iskolai végzettséggel, valamint szakmai 
gyakorlattal.   
 

A munkáltató az új óvodavezető kinevezésére pályázatot nem ír ki.  
Az óvoda vezetője képviseli az intézményt.  
 
Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a Köznevelési Törvény alapján a fenntartó határozza 
meg. (SZMSZ 5. sz. melléklet: Óvodavezető munkaköri leírása.) 
 
3.2. Kötelességek 

 

Munkaköre kiterjed a személyzeti, munkáltatói, gazdálkodási, tanügy-igazgatási és hivatali-
adminisztratív feladatokra. 

 

Érdemleges döntés meghozatala előtt tájékoztatási, és egyeztetési kötelezettsége van a fenntartó felé 
gazdálkodási, munkáltatói, személyzeti és hivatali ügyekben. 

 

Félévente írásos beszámolót készít fenntartó részére az óvoda és telephelyei életével, a hivatalos 
dokumentációk elkészítésével, felülvizsgálatával kapcsolatban. 
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3.3. Feladatkör részletesen: 

 

• Irányítja az intézmény szakszerű és törvényes működését, gazdálkodását, - a rendelkezésre álló 
költségvetés alapján. 

• Biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a munka- és tűzvédelmi 
rendelkezések betartását, a gyermekbalesetek megelőzését. 

• Vezetői utasításként elkészíti és kiadja az intézmény belső szabályzatait, gondoskodik a 
hatályosságról. 

• Szervezi a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtását, előkészíti a nevelőtestület döntéseit. 

• Vezeti a nevelőtestületet és a pedagógiai munkát. 

• Együttműködik a fenntartóval, a szülőkkel. 

• Elláttatja a gyermekvédelmi feladatokat, megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi 
vizsgálatát. 

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

• Megtartja a munkakörülményekre vonatkozó egyeztetés kötelezettségét. 

• Ellenőrzi és értékeli – személyes tapasztalattal, mérésekkel az intézményi tevékenységet. 

• Intézkedik rendkívüli események bekövetkeztekor. 

 

3.4. További feladatai: 

 

• Felelős a tanügy-igazgatási feladatok megszervezéséért, ellátásáért. 

• Támogatja a pedagógusok tervszerű és folyamatos továbbképzését, szakvizsgára való 
felkészülését, önképzését, elősegíti az újító és korszerű törekvések kibontakozását. 

• A nevelési program egyes elemeinek megvalósulását tervszerű és rendszeres belső és külső 
vizsgálatokkal is kontrollálja. 

• A fenntartóval együttműködve segíti a fenntartó ellenőrző munkáját, kezdeményezi a 
törvényességi szakmai ellenőrzéseket, elkészíti az óvodára és telephelyeire vonatkozó stratégiai 
tervet. 

• Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a meghozott döntések végrehajtását. 

 

Munkáltatói feladatai: 

Az intézmény dolgozóit alkalmazza, személyi anyagukat rendszeresen nyilvántartja, engedélyezi a 
szabadságokat. 

Folyamatosan ellenőrzi a dolgozók munkafegyelmét, intézkedik, tények alapján minősít. 

Kialakítja az összehangolt munkarendet. 

Értekezleteket, továbbképzéseket szervez az alkalmazottaknak. 

 

Tanügyigazgatás feladatok: 

Elkészíti a tanügyi nyilvántartásokat, a statisztikát, eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek. 

Biztosítja az ügyiratok határidős ügyintézését, az irattár vezetését, rendjét, szükség szerinti selejtezést. 

Gondoskodik a gyermekek felvételéről. 

Ellenőrzi a teljes nyitvatartási rendszer vezetését. 
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Pedagógiai feladatok: 

Szervezi és irányítja a nevelőmunkát, jóváhagyja a csoportok napirendjét. 

Javasolja a Pedagógiai Program módosítását, a munkatervet, és a házirendet. 

Továbbképzéseket engedélyez, tapasztalatcserét szervez. 

 

Gazdálkodási feladatkör: 

Összeállítja az intézmény költségvetését a fenntartó előirányzati keretein belül. 

Gondoskodik az óvoda és telephelyei épületének, berendezésének, udvarának karbantartásáról, 

fejlesztéséről, a közegészségügyi, a munka- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően. Kijelöli az 

állóeszköz és udvar felelősöket. 

Ellenőrzi az étkezés lebonyolítását, a munka- és tűzvédelmi oktatást. 

Ellenőrzi a vagyonnyilvántartást, elrendeli a leltározást, a selejtezést, javasolja a felújítást, biztosítja a 
karbantartást. 

 

3.5. Felelősségi kör: 

Az intézményvezető egy személyben felelős: 

• Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. 

• Az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. 

• A Pedagógiai Program megvalósulásáért, a nevelőmunkáért. 

• Az ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működéséért. 

• Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért. 

• A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért. 

• A gyermekvédelem ellátásáért, a balesetek megelőzéséért. 

• A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatáért. 

 

3.6. Munkaköri kapcsolatok 

A fenntartóval, a szülőkkel, a környező intézményekkel hivatali és társadalmi szervekkel tart 
munkakapcsolatot. 

 
3.7. Az óvodavezető munkarendje: 
 
Az óvodavezető csoportban eltöltendő kötelező óraszáma heti 10 óra. 
Nkt. 69. § (5) A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, az 5. 
mellékletben foglalt tanórák, foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult 
meghatározni. 
A munkaidő és a kötelező óraszám közti különbséget felkészülésre, vezetési feladatok végzésére kell 
fordítania, amely nemcsak az óvodában eltöltött időt jelenti: beszerzések, értekezletek, pedagógiai 
konferenciák, gazdasági megbeszélések, továbbképzések, telephelyek ellenőrzése stb. 
Amennyiben szükséges, eseti helyettesítést vállal 326/2013. Korm. Rendelet 17.§ (4) (5) bekezdése 
alapján.  
 
 
3.8. Az óvodavezető helyettes munkarendje: 
 
Az óvodavezető helyettes csoportban eltöltendő kötelező óraszáma heti 24 óra. A munkaidő és a 
kötelező óraszám közötti különbséget felkészülésre, a helyettesi feladatok elvégzésére kell fordítani, 
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amit a munkaköri leírása rögzít, ill. az intézmény vezetője a feladatkörébe utal, valamint eseti 
helyettesítést vállal a 326/2013. Korm. Rendelet 17.§ (4), (5) bekezdése alapján. 
 
3.9. Az óvodavezető helyettesítési rendje: 
 
Az óvodavezetőt az óvodavezető helyettesíti. Feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, ezen felül az 
óvodavezető saját hatáskörben eljárva további feladatokkal, képviseleti teendőkkel láthatja el. 
 
Az óvodavezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlása: óvodavezető helyettes 

Az óvodavezető és az óvodavezető helyettes együttes távolléte esetén a teljes vezetői jogkör 

gyakorlása: a központi óvodában, vagy külön-külön telephelyenként, a  mindenkori rangidős 

óvodapedagógusa gyakorolja.  

Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a 
vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 
 
A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

- a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, 
döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető- helyettes helyett,  
- a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, 
halaszthatatlanok 
- intézkedési jogköre a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő, azonnali döntést 
igénylő ügyekre terjed ki. 
- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, 
rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 

 
Az óvodavezető tartós távolléte, vagy munkaviszonyának megszűnése esetén az óvodavezető helyettes 
teljes vezetői jogkörének gyakorlása az SZMSZ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 pontjaira kiterjedően történik, 
mind addig, amíg az óvodavezető tartós távolléte meg nem szűnik, ill. az új óvodavezető kinevezése 
meg nem történik. 
 
3.10. Az óvodavezető telephelyekre vonatkozó rendje: 
 

• Az óvodavezető saját hatáskörben alakítja ki a telephelyeken a szülői fogadóóráit, melyet 
minden évben a Munkaterv tartalmaz 

• Szülői fogadóórát minden hónapban legalább egyszer tartania kell. 

• Szünetekben és nyári zárva tartás alatt, indokolt esetben, külön írásos kérésre tart helyszíni 
fogadóórát. 

• A telephelyeket kéthetente egyszer, saját hatáskörben látogatja, erről írásos munkatervet nem 
készít. Ettől eltérni indokolt esetben, vagy hatósági ellenőrzésen való részvétel esetén, vagy 
saját elhatározásból lehetséges.  

• Államkincstári és Kormányhivatali ellenőrzésen köteles részt venni, ez alól csak különösen 
indokolt esetben térhet el. Ebben az esetben meghatalmazás útján az óvodavezető helyettes 
képviseli, annak távolléte esetén a fenntartó Alapítvány megbízottja, vagy meghatalmazásra az 
SZMSZ 3.7 pontjában körül írt személy. A kijelölés szóban történik meg, a képviselet 
meghatalmazás útján történhet. 

• Köteles napi kapcsolatot tartania a telephelyekkel. 
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4. A SZÜLŐI SZERVEZET  
 
4.1. A Szülői Szervezet 
 
Az óvoda, a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői képviseletet 
működtet. 
 
Az óvodai szülői képviselet egyetértési, véleményezési jogot gyakorol az alábbi területeken: 
 

• az óvodai SZMSZ kialakításában, 

• a házirend kialakításában, 

• az éves munkaterv és beszámoló elkészítésekor, 

• az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben, 

• a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

• a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, 

• az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 

• a gyermekvédelmi feladatok meghatározásában, a munkatervnek a szülőket is érintő részében. 
 

4.2. Az óvodai Szülői Szervezet: 
 

• Képviseli a szülőket és a gyermekeket az oktatási törvény megfogalmazott jogaik 
érvényesítéséhez. 

• Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól szóban tájékoztatja a 
nevelőtestületet és a fenntartót. 

• A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben írásos tájékoztatást kérhet az 
intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor. 

• Képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.  
 
 
A Szülői Szervezet értekezleteiről jegyzőkönyv készül, melyek kötelező tartalma: 
  

➢ Dátum, 
➢ Helyszín pontos meghatározása, 
➢ A megjelentek névszerinti felsorolása 
➢ jegyzőkönyvvezető megnevezése 
➢ Részletes, hiteles szöveg 
➢ Jelenléti ív külön nem szükséges, ha a jegyzőkönyvet minden megjelent aláírja 

 
A jegyzőkönyvek minden alkalommal aláírják:  

➢ jegyzőkönyvvezető 
➢ óvodavezető, vagy a telephelyen dolgozó óvodapedagógus, aki képviseli az óvodavezetőt 

távolléte esetén. Abban az esetben, ha az óvodapedagógus képviseli az óvodavezetőt, a Szülői 
Szervezet egy jegyzőkönyvi és határozati példányt 3 munkanapon belül köteles megküldeni az 
óvodavezetőnek véleményezésre, ha 5 napon belül az óvodavezető észrevételt nem tesz, a 
határozat elfogadottá és jogerőssé válik. 

➢ két hitelesítő aláíró 
 
A Szülői Szervezet döntéseit és határozatait – jogszabályokban meghatározott kivétellel – nyílt 
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.  
A szavazatok egyenlősége esetén a Szülői Szervezet vezetője dönt.  
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A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába – irattárába – kerülnek határozati 
formában.  

 

• A Szülői Szervezet értekezletének rendszerességéről és időpontjáról az SZMSZ nem rendelkezik, 
azonban kötelező minden olyan esetben összehívni, ha olyan információval rendelkezik az 
intézményről: 

a, amely sérti a szülőket és a gyermekeket az oktatási törvényben megfogalmazott 
jogok érvényesítésében 
b, amely balesetveszély azonnali elhárítását indokolja 
c, hogy az adott intézményben, vagy telephelyén/ein valamely jogszabályi előírás 
megsértése történt, vagy történik 
d, hogy az adott intézményben, vagy telephelyén/ein valamely jogszabályi előírás, 
alapító okirati, vagy működési engedély változás, vagy egyéb törvényi, rendeleti előírás 
változás indokolja. 

 

 
5. AZ ÓVODA DOLGOZÓI: 
 
5.1. Az óvoda dolgozói: 
 
Az óvoda dolgozóit a törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a fenntartó által 
engedélyezett létszámban az óvoda vezetője alkalmazza.  
A teljes alkalmazotti közösséget az óvodavezető hívja össze minden esetben. 
Az értekezleteken az óvodavezető tájékoztatja az óvoda dolgozóit az óvoda munkájáról és ismerteti a 
soron következő feladatokat. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. 
 
5.2.1 Óvodapedagógusok helyettesítési rendje:   
 
        326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 17 § (4) (5) bekezdése alapján: A neveléssel-oktatással 
lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további egyéb foglalkozás megtartása akkor 
rendelhető el, ha 
a) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, 
b) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a 
munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem 
áll rendelkezésre megfelelő szakember vagy 
c) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul 
lehetetlenné vált. 
 
Az egy pedagógusnak elrendelhető egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási 
héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, óvodapedagógus 
esetében a kötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4) bekezdésben foglaltak alapján 
rendelhető el, egy pedagógus számára óvoda esetében egy nevelési éven belül legfeljebb harminc 
napra. 
Az óvodapedagógusok helyettesítése – különösen pedagógus hiány esetén – történhet az óvodavezető 
vagy az óvodavezető helyettes által is a kötelező óraszáma fölött a 3.7 és a 3.8. pontokban részletezve.  
Szorgalmi – oktatási  időszak végén (június 1-től) eseti helyettesítésre óvodapedagógus mellett teljes 
munkaidőben a pedagógiai asszisztens is beosztható, amennyiben rendelkezik pedagógus 
végzettséggel. Nevelési évben csak akkor alkalmazható helyettesítésre, ha a helyettesítés 
óvodapedagógus által nem megoldható, és csak a gyermekek fogadására és délutáni pihenő után – 
gyermekfelügyeletre osztható be. 
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5.2.2. Óvodapedagógusok alkalmazása, besorolása 
 
326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 2.§ - 6:§ , valamint az Nkt. 99.§ (14) (16) bekezdése alapján. 
 
Amennyiben az alkalmazás, a munkaviszony az Nkt. 99. § (14) bekezdése alapján jött létre, és az előírt 
határidőig (2 év)a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerezte meg (többszöri sikertelen vizsga miatt), úgy a 
törvény (16) bekezdése lép életbe, amennyiben fenn áll a Kormányrendelet 17. § (4) bekezdés a) b) 
pontja.   
A munkavállaló ez esetben egy évig foglalkoztatható, kikötve a diploma megszerzésének idejét. 
 „Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető 
be, akkor a megfelelő pedagógus-szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb egy alkalommal, vagy 
több egymást követő jogviszony esetén mindösszesen öt évig határozott időre foglalkoztatható ….” 
 
 
 
5.3. Az óvoda dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik (ezen SZMSZ 8. sz. melléklete). 
 
5.4. A nevelők közösségei 
 

5.4.1. A Nevelőtestület 
 

• A Nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, a nevelési-oktatási kérdésekben az 
intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

• A Nevelőtestület tagja: az óvoda valamennyi óvodapedagógusa, beleértve a telephelyek óvoda 
pedagógusait is. 

• A Nevelőtestület döntési és véleményezési jogkörét a 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 70.§-a 
tartalmazza 
 

5.4.2. A Nevelőtestület dönt: 
 

• 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, 

• jogszabályban meghatározott más ügyekben  
 

A Nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a Nevelőtestület véleményét a külön 
jogszabályban meghatározott ügyekben. 
 

5.4.2.a. A Nevelőtestület értekezletei:  

• A Nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart.  

• A Nevelőtestület rendes értekezleteit az óvoda éves munkatervében 
meghatározott napirenddel és időpontokban az óvoda vezetője hívja össze.  

• A nevelőtestület egy nevelési éve során az alábbi értekezleteket tartja: nevelési 
év nyitó-záró értekezlet  
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5.4.2.b. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletre vonatkozó szabályok:  

• Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásánál a 
napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. 

• Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges 
problémáinak megoldására. 

 
A rendes és rendkívüli nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül, melyek kötelező tartalma: 

• Dátum, 

• Helyszín pontos meghatározása, 

• A megjelentek névszerinti felsorolása 

• jegyzőkönyvvezető megnevezése 

• Részletes és hiteles szöveg 

• Jelenléti ív külön nem szükséges, ha a jegyzőkönyvet minden megjelent aláírja 
 
 
A jegyzőkönyvek minden alkalommal aláírják:  
 

• óvodavezető, vagy helyettese 

• jegyzőkönyvvezető 

• két hitelesítő aláíró 
 
A Nevelőtestület döntéseit és határozatait – jogszabályokban meghatározott kivétellel – nyílt 
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.  
A szavazatok egyenlősége esetén az óvodavezető dönt.  
A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába – irattárába – kerülnek határozati 
formában.  
 
5.4.3. A nevelőtestület feladatainak átruházása 

5.4.3.1. Az egyes feladat - és jogkörök átadása 
 
Véleményezési, egyetértési, döntési jogkörét saját döntési jogkörében átruházhatja a szakmai 
munkaközösségek vezetőire. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére 
vagy eldöntésére tagjaiból  - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, 
illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, így a szakmai munkaközösségre, 
illetve vezetőikre. Az átruházott jogkör gyakorlói beszámolási kötelezettséggel tartoznak a 
nevelőtestületnek. 
 
5.4.3.2. Nevelőtestület által átruházott jogkörök 
 
A szakmai munkaközösségekre ruházza át az óvodapedagógusok külön megbízásának 
elosztásával kapcsolatban a köznevelési törvényben meghatározott véleményezési jogkörét. 

 
 

6. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSE 
 
6.1. A köznevelési intézmény működésének rendje 
 
A Nkt 24. §-a szerint  

• A nevelési-oktatási intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével 
kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
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• A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, 
végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek a 
pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik. 

• A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy 
párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a 
gyermekek felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai 
célú tevékenység nem folytatható.  

 
6.2. Az óvoda munkarendje 
 

6.2.1. A nevelési év szeptember 1.-től - augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll.  
 
6.2.2.Nevelési-oktatási év (IX. 1.-V. 31-ig), mely időszak alatt a gyermekek részére a Pedagógiai 
Program szabályozásának megfelelve foglalkozásokat szerveznek. 

• Dokumentum: Csoport Heti rendje 
 

6.2.3. Nyári időszak (VI. 01. - VIII. 31-ig), mely idő alatt 

• Az óvodai csoport szervezett foglalkozások nélkül működik 

• A nyári óvodai élet dokumentálása: A Nyári Udvari Élet Naplójában 

• Az óvoda bezár. Ekkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, 
karbantartása, valamint a nagytakarítás. A zárás időtartamát a fenntartó 
határozza meg. 

• A nyári zárás időtartamáról a szülők legkésőbb minden év 02.15-ig a faliújságon, 
valamint a szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. 

• A zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal – a fenntartó által 
meghatározott időpontban - ügyeletet kell tartani. Az ügyelet helyszíne: 
székhely intézmény (Aranyló napraforgó Alapítvány, 1149 Budapest, Pósa L. u. 
61.). 

6.2.4. Az óvoda 5 napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel üzemel. 

• Óvodánként változó nyitva tartási idővel (melléklet), melynek pontos időpontja 
a mindenkori éves munkatervben - a szülői igényeknek megfelelően - kerül 
meghatározásra:  

• A szülők igényeinek jelzésére az intézmény vezetője a fenntartó felé 
kezdeményezheti a nyitvatartási idő megváltoztatását. A nyitva tartási idő 
megváltoztatásáról a fenntartó részéről, a kuratóriumi elnök szóbeli 
beleegyezése elegendő. 

• Rendezvények alkalmával a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető 
engedélyezi 

• A félnapos nyitva tartású intézmények nyitva tartása: 8-12 óráig 
6.2.5. Az óvodát reggel a munkarend szerint érkező dajka, vagy óvodapedagógus nyitja.  

• A bejárati ajtók nyitva illetve zárva tartását a csoportok napirendje határozza 
meg, melyet minden nevelési év elején az éves Munkatervben kell rögzíteni és a 
szülőkkel az első szülői értekezleten illetve a szülői hirdető táblán kerül 
ismertetésre. 

• A hivatalos ügyek intézése a vezetői irodában történik. 
 

6.2.6. Az alkalmazottak munkarendje a mindenkori éves munkatervben, kerül szabályozásra.  
 

6.2.7. Az alkalmazottak munkaidejük nyilvántartását a jelenléti íven vezetik, melyet havi 
rendszerességgel és/vagy spontán módon, dokumentáltan ellenőriz az óvoda vezetője.  
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6.2.8. Az alkalmazottak munkavégzésére vonatkozó szabályokat a munkaköri leírások 
tartalmazzák (SZMSZ 8.. sz. melléklete!) 

 
6.2.9. Az óvodapedagógusok munkaidejének foglalkozással lekötött része a mindenkori 
jogszabályban meghatározott kötelező óraszám, ezen felül a heti 40 órás törvényi munkaidő 
keretet figyelembe véve az alábbi feladatokat látja az óvodában és/vagy az óvodán kívül:  

• továbbképzéseken való részvétel  

• hospitálások 

• reszort feladatok munkatervben meghatározott egyéb megbízatások 

• az óvoda vezetőjétől kapott egyéb, az óvodai nevelő-fejlesztő munkával 
összefüggő, szóban, vagy írásban kapott megbízások.  

• ügyelet biztosítása 
 

6.2.10. Nevelésnélküli munkanapok:  
 
Időpontját és felhasználását az éves munkaterv tartalmazza, melyről minden év 
szeptemberében tájékoztatást kap a szülői közösség.  
 
A nevelésnélküli munkanapok éves felhasználása során figyelembe kell venni:  

• a jogszabályi kötelezettséget, 

• az óvodába járó szülők munkahelyi leterheltségét. 
 
A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról minimum 7 nappal korábban értesíteni kell:  

• a teljes szülői kört  

• fenntartót   
 

A nevelés nélküli munkanapok felhasználhatók: szakmai továbbképzésre, alkalmazotti 
értekezletre, valamint minden másra, amelyet jogszabály enged. 
A nevelés nélküli munkanapok száma 5 nap/oktatási év, melytől a Munkatervben a törvényi      
előírások figyelembevételével el lehet térni. 
A gyermekek elhelyezését igény szerint biztosítani kell az óvodában. 

 
6.3. Az óvoda működési rendje  
 

6.3.1.Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai Munkaterv határozza meg 
A Munkaterv programjait a nevelőtestület határozza meg, a gyermekek közösségét érintő közös 
programokat illetően a Szülői Szervezet véleményét kikérve.  

 
6.3.2. Az óvodai nevelési év rendjében (a munkaterv része) meg kell határozni: 

• A nevelésnélküli munkanapok időpontját, felhasználásának módját, tartalmát, mely nem 
haladhatja meg egy nevelési évben az 5 napot. A nevelésnélküli munkanapok pontos 
időpontjáról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesíteni kell.  

• A szünetek időtartamát  

• Az óvodai megemlékezések és ünnepek rendjét  

• A nevelési értekezletek időpontját 

• A gyermekek fizikai állapotát felmérő vizsgálati időpontját  

• Az óvoda és telephelyei tervezett napi nyitva tartását 

• Az óvoda és telephelyei tervezett zárva tartási napjait 
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6.3.3. Külső kapcsolatok rendszere formája és módja 
Az óvodát és telephelyeit külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az 
óvodavezető, annak hiányzása esetén a megbízott óvodavezető képviseli. Az éves 
munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot tart a különböző 
társintézményekkel.  
 
6.3.3. a, A központi óvoda és telephelyeinek kapcsolattartása, egyéb rendelkezések: 

➢ A telephelyeket az óvodavezető, vagy annak akadályoztatása esetén, helyettese 
rendszeresen látogatja (az SZMSZ 3.5 alapján) 

➢ A központi óvoda és telephelyei közötti iratküldés és tárolás módját a kiadmányozási 
szabályzat (az SZMSZ 4. sz. melléklete) szabályozza 

➢ A telephelyek kötelesek bármely olyan esetről azonnal, írott (levél, elektronikus), vagy 
szóbeli formában tájékoztatni az óvodavezetőt, vagy az óvodavezető akadályoztatása 
esetén annak helyettesét, ami azonnali intézkedést von maga után. 

➢ A telephelyekre mind azon rendelkezések, utasítások vonatkoznak, amelyet a Házirend, 
SZMSZ, Munkaterv stb… előír.  

➢ A telephelyeken kötelező Szülői Szervezet létrehozása, a rá vonatkozó rendelkezéseket 
az SZMSZ 4.2 pontja tartalmazza 

➢ A telephelyeken létrehozott Szülői Szervezetnek meg kell ismernie és el kell fogadni a 
Pedagógia Programot, SZMSZ-t, Házirendet 

➢ A Nevelőtestületről az SZMSZ 5.4 pont rendelkezik 
 

6.3.4. Az óvodai ünnepélyekre és rendezvényekre 
A megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés az óvodapedagógusok feladata úgy, hogy 
figyelembe veszik a gyermeki személyiséget és a helyi sajátosságokat. 
Az óvodai ünnepségeken és rendezvényeken az óvodapedagógusok és dajkák jelenléte kötelező, 
az alkalomhoz illő öltözékben.  
Az óvodai ünnepélyek rendje a Pedagógiai Programban szabályozott, és a mindenkori éves 
munkatervben konkretizált. 
 

 
6.3.5. A gyermekek óvodai felvétele 
 
6.3.5.a. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított féléven 
belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető. 
A beiratkozás rendje:  

• A beiratkozás az intézménybe folyamatos 

• A beíratási időszakot követően a felvételt nyert gyermekek fogadása szeptember 01-től 
folyamatosan történik. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési 
évben folyamatosan történik. 

• A beiratkozás során a szülőt tájékoztatni kell óvoda pedagógiai rendszeréről 

• A beiratkozást követően a gyermekek és a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy 
közvetlen betekintést nyerjenek az óvoda életébe: óvodalátogatás 

• A beíratás tényét az Előjegyzési naplóban kell rögzíteni.  

• A gyermekek személyiség jogait figyelembe véve a felvett gyermekekről névszerinti 
névsort nyilvános helyre kifüggeszteni tilos. Az adatvédelmet az „Adatkezelési 
szabályzat” tartalmazza (az SZMSZ 9. sz. melléklete tartalmazza) 

• Az óvodai átvétel: A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti  
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Az óvoda Házirendjét az új gyermekek szüleivel az adott nevelési év megkezdése előtt ismertetni kell, 
ennek tényét a csoportnaplóban, az erre rendszeresített forma nyomtatványon kell igazolni.  
Az óvoda Házirendje olvasható: az intézmények irodáiban, valamint a fenntartó honlapján. 
 

6.3.5.b. Az iskolai élet megkezdésére vonatkozó szabályok:  

• Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles 
az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.  Az a gyermek, akinek esetében azt a 
szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, 
és ezt követően válik tankötelessé. 
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az 
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő 
kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek 
hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

• A tanköteles életkort elérő gyermekek esetében:  
a) az óvoda igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget,  
b) ha szükséges, javasolja a gyermek óvodai nevelésben való további 
részvételét, melyet 2014. szeptember 01-től a Nevelési Tanácsadó dönt el 
d) javasolja, hogy a gyermek – annak megállapítása céljából, hogy szükséges-e a 
gyermek sajátos iskolai nevelésben és oktatásban való részvétele, illetve elérte 
az iskolába lépéshez szüksége fejlettséget –a Nevelési tanácsadó dönti el. 

 
6.3.5.c. A gyermek óvodai elhelyezésének megszűnik, ha 

• a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,  

• 5 éven aluli óvodás gyermek esetében, amennyiben  - „A jegyző - az egyházi és 
magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az 
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem 
előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 
ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.” - ha a szülő írásban bejelenti, 
hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt naptól, 

•  a gyermeket felvették az általános iskolába, 
 
Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, az előző óvoda vezetőjét írásban értesíteni 
kell.  

 
 
6.3.6. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése 

 
Az óvodába felvett gyermek fejlődését a „Óvodai fejlődési napló” dokumentumban kerül rögzítésre. A 
fejlődés nyomon követése az alábbi területekre terjed ki: értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődés. 
Rögzítésre kerülnek: a gyermek fejlesztési feladatai: intézkedések, megállapítások, javaslatok, fejlesztési 
tervek.  
Az óvoda indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybe vételét.  
A fejlesztési javaslatokat, illetve a Fejlődési napló bejegyzéseit ismertetni kell a szülővel, aki azt 
aláírásával igazolja az erre rendszeresített forma nyomtatványon.  
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A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az iskola megkezdést 
követő hat hónapon belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda köteles átadni a szülőnek. A fejlődési 
napló tartalmát, vezetésének szabályozását a Pedagógiai Program tartalmazza. 
 

6.3.7. A gyermek napirendje 
A csoportok napi és heti rendjét a Pedagógiai Program és az éves Munkaterv szabályozásának 
megfelelően, a gyermekek életkori sajátosságainak függvényében a nevelési év elején ki kell alakítani, 
melyet az első – nevelési év nyitó- szülői értekezleten ismertetni kell a szülőkkel. A nevelési év során 
szervezett óvodai programok esetében a napirendek rugalmasan változnak.  
 

6.3.8. Az óvodába érkezés és távozás rendjét Fenntartó által jóváhagyott éves Munkaterv 
tartalmazza.  
 

6.3.9. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának, igazolására vonatkozó rendelkezések: 
Az óvoda Házirendje szabályozza a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével. 
 

6.3.10. Gyermekek étkeztetése: 
A fenntartó által jóváhagyott Házirend szabályozza a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével. 

 
7.  AZ ÓVODAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 
 
7.1. A fenntartó 
 

• ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, 
hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a 
gyermekvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett 
intézkedéseket 

• a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a 
jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések 
keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett, 

• értékeli a nevelési-oktatási intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott feladatok 
végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, 

• ellenőrzi a Pedagógiai Programot, a Házirendet, valamint a SZMSZ-t. 

• Az óvodavezető, a Belső  Ellenőrzési Szabályzat- annak éves ütemezése - alapján a pedagógiai 
munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli az 
alkalmazottak munkáját. 
A belső ellenőrzés rendszere átfogja az óvodai nevelő-fejlesztő munka egészét, az intézmény  

              hatékony, szakszerű működését. 
Egyrészt biztosítja a minőségi munkavégzést, azzal hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák 
feltárása időben megtörténhet, másrészt fokozza a munka hatékonyságát. 
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 
hatékonyságának mérése. 
Az óvoda vezetője minden nevelési év elején elkészíti a részletes belső ellenőrzési tervet -mint a 
Munkaterv mellékletét - ebben megjelöli: 

- az ellenőrzésre jogosult személyeket, 
- az ellenőrzés célját,  
- az ellenőrzés területeit, 
- az ellenőrzés idejét, határidejét. 

Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. 
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

- az óvodavezető 
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- a Szülői Szervezet 
- a fenntartó is 

Az ellenőrzés kiterjed: 
- a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, 
- és a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

Az ellenőrzés területei: 
- pedagógiai, szervezési feladatok ellenőrzése, 
- időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések, 
- foglalkozások, írásos dokumentumok, foglalkozáson kívüli tevékenysége ellenőrzése, 
- program megvalósulásának szintje a csoportokban és az óvoda életében, 
- gazdasági jellegű ellenőrzések (élelmezés, vagyon- védelem), 
- munka és tűzvédelmi ellenőrzések. 

Az ellenőrzés formái: 
- tervszerű, előre megbeszélt szempontok alapján, 
- spontán, alkalomszerű ellenőrzések 

Az ellenőrzése tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban 
észrevételt tehet.  
Az általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel ismertetni kell, megállapítva az eredményeket 
és az esetleges hiányosságok megszüntetésére tett, szükséges intézkedéseket.  
 

8. GYERMEKVÉDELMI MUNKA MEGSZERVEZÉSE ÉS ELLÁTÁSA 
 
A „Gyermekvédelmi terv ” az SZMSZ 6. sz. melléklete. 
Az óvodai intézmény vezetője és az óvodában dolgozók közreműködnek a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködünk a 
gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.  
 
Ha az óvoda a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a 
gyermekközösség védelme érdekében indokolt, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, vagy más, az 
ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól. Ha további intézkedésre van szükség, az óvoda 
vezetője megkeresésére a gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz arra, hogy a nevelési –oktatási 
intézmény a gyermekvédelmi rendszer keretei között milyen intézkedést tegyen. 
 
 
 

9. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET, ÉS ELLÁTÁS RENDJE 
 
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden 
gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a 
nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő 
tevékenységekben. 
A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, 
amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett tevékenységet, a 
helyi Pedagógiai Programot és szervezeti működést, a gyermek és a szülő részvételét a nevelési-oktatási 
intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek egészségi állapotának kedvező irányú 
változását idézze elő. 
A fenntartó lehetőség szerint és/vagy az óvodavezető megállapodást köt a helyi Egészségügyi 
Szolgálattal, amennyiben ez nem lehetséges a helyi gyermekorvossal, védőnőkkel az orvosi ellátás 
érdekében. Az Egészségügyi Szolgálat vagy orvos, és a védőnő a Megállapodásban megjelölt módon és 
rendszerességgel látja el az óvodás gyermekeket. 
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Az óvodát csak teljesen egészséges gyermek látogathatja, a gyermekek esetleges 
gyógyszerérzékenységéről, allergiás és más krónikus betegségeiről a szülő tájékoztatja a csoportos 
óvodapedagógust. 
 
Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket azonnal el kell különíteni és a szülőt értesíteni kell, a 
gyermek mielőbbi orvoshoz való juttatása a fő cél.  
 
Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát nem látogathatja. A gyermek betegségét 
követően csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát.  
 
Fertőző megbetegedések esetén az óvoda helyiségeinek fertőtlenítésére különös hangsúlyt kell fektetni. 
 
Az óvoda egész területén a dohányzás szigorúan tilos! 
 
Az intézményen belül szeszesitalt fogyasztani szigorúan tilos! 
 
Az óvoda tálalókonyhájába csakis az intézményi dolgozók léphetnek be, vagy az a látogató, aki érvényes 
egészségügyi könyvvel rendelkezik. 
 
A csoportszobába szülő csak egészségesen tartózkodhat, abban az esetben, ha az óvodapedagógus 
engedélyt adott rá. Kivétel ez alól a szervezett ünnepek, szülői értekezletek. 
 
Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelező érvényes Egészségügyi Kiskönyvvel rendelkeznie 
 
 
 
 

10. AZ ÓVODA DOLGOZÓINAK FELADATAI A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN ÉS BALESETEK 
ESETÉN 
 
A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, 
védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira 
Ezen fejezet egységet alkot a fenntartó által jóváhagyott– Házirend 4.3 a gyermekekre vonatkozó védő 

– óvó intézkedések- fejezettel.  

Az óvoda vezetője felelős az óvodában és telephelyein a nevelőmunka egészséges és biztonságos 
feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. A feltétel rendszer vizsgálata, a 
feltételek javítása állandó vezetői feladat.  
 
Az óvodában és telephelyein alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi 
épségének megóvása. 
 
Minden pedagógus feladatát képezi, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük 
megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha észleli, 
hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye. 
Az óvodák minden dolgozójának ismernie kell a Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi utasítása 
Tűzriadó terv, Tisztítási, takarítási, mosogatási utasítás, és a Házirend rendelkezéseit. (Aláírásukkal 
igazolják) 
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Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell megszervezni a 
gyermekek tevékenységét. (Védő, - óvóelőírások az SZMSZ 10. sz. melléklet.) 
Az óvodapedagógusnak fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező 
viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra – 
mindezeket dokumentálja a csoportnaplóban. 
Különösen fontos ez, ha: 
 

• az udvaron tartózkodnak, 

• ha különböző közlekedési eszközzel közlekednek 

• ha az utcán közlekednek 

• ha valamilyen rendezvényen vesznek részt, 

• és egyéb esetekben. 
 

A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. 
 
A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek 
során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat.  
 
Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő 
elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli 
esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy 
példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de 
legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak.  
A nem állami intézményfenntartó a részére megküldött papír alapú jegyzőkönyvet nyolc napon belül 
megküldi a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedélyt kiállító kormányhivatal 
részére. 
Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy 
példányát át kell adni a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási 
intézményében meg kell őrizni. 
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LEGITIMÁCIÓ 
 
Az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda és telephelyeinek Szervezeti és Működési 
Szabályzatát: 
 
A nevelőtestület: 100 %-os arányban, a 2020. május 25.-én  kelt, ANT-4/2020 nevelőtestületi határozata 
alapján elfogadta. 
 
Kelt: Budapest, 2020. május 25. 

PH 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény vezetője jóváhagyta. 
 
Kelt: Budapest, 2020. május 25. 

                                                                                                          ……………………………. 
                                                                                                            óvodavezető aláírása 

    PH 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a fenntartó Aranyló Napraforgó Alapítvány nevében, a 13/2020. 
kuratóriumi határozat alapján, saját hatáskörben és a kuratórium felhatalmazása alapján Madarász Károly 
kuratóriumi elnök elfogadta. 
 
Kelt: Budapest, 2020. május 25. 

                                                                                                          ……………………………. 
                                                                                                          fenntartó aláírása 

                                                                           PH 

 

 

Az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda irattárában ASZSZ-3/2020 számú határozat található, mely 
igazolja, hogy a szülők megismerték és véleményezték az óvoda és telephelyei Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályos: 2020. szeptember 01-től 
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MELLÉKLETEK: 

                                                                        

1. sz. melléklet    Alapító Okirat  

2. sz. melléklet Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítésének rendje 

3. sz. melléklet    A képviselet szabályai  

4. sz. melléklet     Iratkezelési és kiadmányozási szabályzat  

5. sz. melléklet    Óvodavezető munkaköri leírása. 

6 sz. melléklet     „Gyermekvédelemi terv”  
 

7 . sz. melléklete A fenntartó Alapítvány 8/2013-as, 9/2013-es, 11/2014-

eskuratóriumi határozatok 

8. sz. melléklete   Az óvoda dolgozóinak munkaköri leírásai (minta) és  

munkaszerződési minták 

9. sz. melléklete   Adatkezelési szabályzat 
 
10. sz. melléklet    Védő, - óvóelőírások  
 
11. sz. melléklet   Tisztitási, takarítási, mosogatási utasítás 

12. sz. melléklet   Melléklet az óvodai felvételről, átvételről 

13. sz. melléklet A nem dohányzók védelme, dohányzásra vonatkozó előírások 
 
14. sz. melléklet               Gyakornoki szabályzat 

15. sz. melléklet   A fenntartó kötelezettségei és jogai 

16. sz. melléklet   Etikai kódex 
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1. sz. melléklet 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT  

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján 

 

 

 

Az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda alapító okiratának módosítását az alapító, egyben 

fenntartó Aranyló Napraforgó Alapítvány Kuratóriuma (1149 Budapest, Pósa Lajos u. 61.)  

 

 

7/2011-es kuratóriumi határozat alapján 2011. május 17.-én kelt, majd 

7/2012-es kuratóriumi határozat alapján 2012. április 30.-án kelt, majd 

6/2013-as kuratóriumi határozat 2013. június 16.-án kelt módosítását, majd   

7/2014-es kuratóriumi határozat 2014. május 08.-én kelt módosítását majd   

5/2015-ös kuratóriumi határozat 2015. május 04.-én kelt módosítását, majd  

8/2017-es kuratóriumi határozat 2017. május 08.-én kelt módosítását, majd  

6/2018-as kuratóriumi határozat 2018. május 09.-én kelt módosítását, majd  

11/2020-as kuratóriumi határozat 2020. május 11.-én kelt módosítását, majd annak 

2020. május 15.-én kelt módosítását a kuratóriumi 1/2020-as számú határozatával elfogadta.  

 
 

1. Intézmény hivatalos neve: ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA   

2. Intézmény székhelye:  

3. Maximális gyermeklétszám / csoport: 

1149 Budapest, Pósa L. u. 61. 

 

50 fő / 2 csoport / 25-25 fős 

4. Az intézmény telephelyeire vonatkozó névhasználat: Az Aranyló Napraforgó Alapítványi 
Óvoda megnevezés valamennyi telephely nevének előtagja 

            

5. Intézmény telephelyei, valamint feladatellátási helyenként és munkarendként felvehető 

gyermeklétszám:  

 
 

4./1.  Telephely címe: 

          HRSZ: 

3530 Miskolc, Meggyesalja u.31. 

2156 

Telephelyi megnevezés utótagja: Meggyeskert Óvoda 

         A telephelyen felvehető maximális 

gyermeklétszám /csoport: 

 

25 fő / 1 csoport  

 

4./2.  Telephely címe: 

         HRSZ: 

         Telephelyi megnevezés utótagja: 

8248 Nemesvámos, Kossuth u. 79. 

144/1 

Funnykids Magánóvoda 
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         A telephelyen felvehető maximális 

         gyermeklétszám / csoport: 

 

16 fő / 1 csoport 

 

 

6. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 91 fő 

 

7. Óvodai csoportok száma: 4 

 

8. OM azonosító: 201627   

 

9. Létesítés napja (első, azaz az intézményt létrehozó alapító okirat kelte): 2011. május 17.  

 

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2011. június 15.   

 

10. Alapító neve: ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY 

 

11. Alapító székhelye: 5700 Gyula, Blanár L. 3-5/9. 

            

12. Fenntartó neve: ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY 

 

13. Fenntartó székhelye: 1149 Budapest, Pósa L. u. 61. 

 

14. Felügyeleti szerv: 

   a/ szakmai, törvényességi felügyelet: az Intézmény fenntartója 
ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY 

   b/ a fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: 
  (az intézmény székhelye szerinti illetékes kormányhivatal és annak címe)  

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA  
1056 BUDAPEST, VÁCI UTCA 62-64. 

 

15. Az intézmény típusa (Nkt. 7.§ (1) bek.): óvoda  

 

16. Az intézmény oktatási munkarendje: nappali  

 

17. Az intézmény működési területe: országos  

18. Az intézmény feladata a következők szerint: 

  
       a) Szakfeladatrend szerinti  

       megnevezése: 
 

  

0911 Óvodai nevelés  

       091140 Óvodai nevelés, ellátás    

                       szakmai feladatai 

       091140 Óvodai nevelés, ellátás  

                       működtetési feladatai 

       096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

       855900 Máshová nem sorolható    
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                       egyéb oktatás 

       104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
  
       b) az alaptevékenységhez kapcsolódó        
       kisegítő és kiegészítő tevékenység: 
 
 

 
562912 óvodai intézményi étkeztetés 
562917 munkahelyi étkeztetés 
 

 
19. Az intézményben ellátott gyermek/tanulóétkeztetés módja: Beszállító által, az intézményben 

és telephelyein a tálalókonyha biztosított. 

20. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

 
21. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 

   a/ alapító kezdő vagyona 

   b/ alapítványi és egyéb támogatások 

   c/ intézmény bevételei 

   d/ szponzori támogatás 

   f/ költségvetési törvény által biztosított normatív támogatás 

   g/ a fenntartó Alapítvány tulajdonát képező vagyon, amelyet 

       ingyen bocsát az intézmény használatára 

   h/ bérlemény (határozatlan idejű szerződés), használati szerződés 

   i/ álló és forgóeszközök: (minden, ami a kötelező 

      eszközjegyzéken felül van) 

 

22. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett: 

   a/ az intézmény igazgatója önállóan jogosult rendelkezni 

   b/ az intézmény igazgatója a rendelkezésre bocsátott ingatlant 

    nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. Ehhez az         

    Alapítvány írásos hozzájárulása szükséges. 

   c/ az intézmény igazgatója a vagyonnal és a kuratórium által 

       évente jóváhagyott költségvetéssel önállóan rendelkezik. 

   d/ az átmeneti szabad kapacitást az alaptevékenység sérelme 

       nélkül a fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni, vagy 

       egyéb módon hasznosítani 

   e/ a telephelyek vállalkozási tevékenységet folytathatnak 

f/ a telephelyek az alaptevékenység ellátást közvetlenül támogató, vagy azt   

    kiegészítő tevékenységet folytathatnak, ha az nem akadályozza a     

    telephelyeken folyó szakmai tevékenységet 

g/ az intézmény vagyontárgyait tevékenységének ellátáshoz szabadon   

    használhatja 

 

23. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok, például: 

   a/ az intézmény önálló gazdálkodó 
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b/ a gazdálkodás feletti felügyeleti jogot az alapítvány kuratóriumi elnöke  

    gyakorolja  

   c/ a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó 

       székhelyén látják el, mely egyben az intézmény székhelye is 

 

24. Az intézmény képviseletére jogosult személy: óvodavezető (intézményvezető), vagy az 

SZMSZ-ben meghatározottak alapján az óvodavezető (intézményvezető) helyettes  

 

25. A munkáltatói jogkör gyakorlása: A munkavállalók feletti munkáltatói jogkört, az intézmény 

egyszemélyi felelős vezetője gyakorolja, vagy az SZMSZ-ben meghatározottak alapján az 

óvodavezető (intézményvezető) helyettes  

 
26. A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok: 2011.évi CXC. törvény alapján, valamint 

munkaviszonyban és polgári jogviszonyban történik. 

 

27. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68.§ (2) bekezdése értelmében az 
intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a 
munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja.  
 
A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. 

 
28. Az intézmény adószáma: 18272781-1-42 

 

29. Az intézmény valamennyi pénzforgalmi számlaszáma: Erste Bank Zrt.  

 
11600006-00000000-57826446 

 

30. Jogutódlással, átalakulással, fenntartóváltással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos 

alapítói, fenntartói határozatok száma és a döntést tartalmazó határozatok: 

 -5/2011 kuratóriumi határozat (kelt: 2011. 04. 11.-én), az Aranyló Napraforgó  
Alapítványi Óvoda létrehozásáról, 

 
-6/2012 kuratóriumi határozat (kelt: 2012. 04. 15.-én), az Aranyló Napraforgó  
Alapítványi Óvodán belül Meggyeskert óvoda telephelyként történő létrehozásáról, 

 
-3/2013 kuratóriumi határozat (kelt: 2013. 02. 05.-én), az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvodán 
belül Csiperke és Kék Pingvin óvodák telephelyként történő létrehozásáról, 

 
-5/2013 kuratóriumi határozat (kelt: 2013. 05. 16.-án) az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda 
létszámbővítéséről, 

 
-11/2013 kuratóriumi határozat (2013. 12. 30.-án), az Aranyló Napraforgó Alapítvány 
fenntartásában működtetett Királydombi Mackókuckó Magánóvoda (OM azonosító: 20143) 
telephelyként történő átvétele az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvodába, 

 
-6/2014 kuratóriumi határozat (2014. 04. 10.-én), a Királydombi Mackókuckó Magánóvoda 1 
csoportszobával való bővítéséről, 
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-4/2015 kuratóriumi határozat (2015. 04. 03.-án kelt) az Apró Talpak Magánóvoda telephely 
létrehozásáról, a Királydombi Mackókuckó Magánóvoda, valamint a Csiperke Óvoda telephelyek 
létszám bővítéséről,  
 
-5/2015 kuratóriumi határozat (2015. 05. 04.-én kelt) az Apró Talpak Magánóvoda telephely 
létrehozásával, és a Királydombi Mackókuckó Magánóvoda, valamint a Csiperke Óvoda 
telephelyek létszám bővítésével kapcsolatos Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda módosított 
alapító okiratának elfogadásáról,  
 
-7/2017 kuratóriumi határozat (2017. 04. 27.-én kelt) A Funnykids Magánóvoda telephely 
létrehozásáról 
 
-6/2018 kuratóriumi határozat (2018. 05. 09.-én kelt) A Zöldfa Óvoda telephely létrehozásáról, 
valamint az Apró Talpak Magánóvoda megszüntetéséről 
 
-2/2020 kuratóriumi határozat (2020. január 07.) A Királydombi Mackókuckó Magánóvoda 
telephely, a Csiperke Óvoda telephely, Zöldfa Óvoda telephely és a Kék Pingvin Óvoda telephely 
megszüntetéséről, valamint az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda, mint székhely óvoda 25 
fővel (1 csoport) való bővítéséről 

 
 

Az aktuális alapító okirat hatályba lépésének időpontja, továbbá a fenntartói döntés dátuma és a 

határozat száma: 13/2020 kuratóriumi határozat 2020. május 25.  

 

31. A fenntartó képviseletére jogosult személy neve: Madarász Károly  

Beosztása: kuratóriumi elnök 

 

Alapító okirat kelte: Budapest, 2020. május 25.       

 

            

 

Fenntartó képviselőjének aláírása, és a fenntartó bélyegzője 
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2. sz. melléklet 

ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK 

HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE 

 

1. Az elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

  

Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) 

révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást az 

óvodavezető alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok 

papíralapú másolatát: 

·         Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 

·         Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések 

·         Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések 

·         OSAP-jelentés 

·         Alkalmazottak és gyermekek listája KIR (október 1-jei állapot) 

  

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az 

óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása és hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR alrendszerében, továbbá elektronikus adathordozón lementett 

formában tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az óvodavezető által felhatalmazott vezetőhelyettes 

és az óvodatitkár férhetnek hozzá. 

2. Az elektronikus úton előállított papíralapú dokumentumok kezelési rendje 

  

A tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium 

üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván. 

A jegyzőkönyv kitöltésének céljából a gyermekvédelmi felelős rendelkezik hozzáféréssel. A 

jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan óvodavezetői hatáskör. 

Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles 

papíralapú formában is előállítani.  

Az elektronikus nyomtatványt, papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.  

A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:  
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• el kell látni eredeti aláírással és az intézmény bélyegzőjével  

 „elektronikus nyomtatvány”: 

• az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát  

• a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat 

alapján irattári dokumentumként kell lerakni.  

A papír alapú irattározás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények 

megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről az intézményvezetőnek kell 

gondoskodnia.  

 

Záró rendelkezések  
 

A központi óvodánál és telephelyeinél gondoskodni kell arról, hogy az „Elektronikus úton 
előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje”-ben foglalt előírásokat az 

érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal 

igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.  
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3. sz. melléklet 

 

A KÉPVISELET SZABÁLYAI 

 

1. A nevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott 

esetekben átruházhatja az SZMSZ-ben meghatározattak szerint. 

2. Az intézmény képviseletéről a fenntartó – indokolt esetben – meghatározott ügyek tekintetében saját 

döntése alapján rendelkezhet.  

3. Az intézményvezető a képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos 

nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítésével, 

módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét. Az intézményvezető hosszas 

távolléte, vagy munkaviszonyának megszűnése esetén az óvodavezető helyettes SZMSZ-ben leírt ide 

vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

4. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése azonnali 

intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre az SZMSZ helyettesítésről szóló 

rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak.  

5. A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:  

5.1 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében  

• az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és 

felbontásával,  

• munkáltatói jogkörrel összefüggésben;  

5.2 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján  

5.2.1 hivatalos ügyekben  

• állami szervek, hatóságok és bíróság előtt  

• az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt  

5.2.2 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során a nevelési-oktatási 

intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a  

• nevelőtestülettel, a Szülői Szervezettel, a  

• más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel 

• önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és 

civil szervezetekkel  
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• az intézmény belső és külső partnereivel  

• adott esetben az intézmény székhelye szerinti egyházakkal  

• munkavállalói érdekképviseleti szervekkel  

• az intézmény telephelyeivel 

5.3 Sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az 

óvodavezető tehet, vagy az SZMSZ-ben előírt esetekben az óvodavezető helyettes. 

5.4 Az intézményben tudományos kutatás, főiskolai-egyetemi tanulmány, diploma készítése vagy 

szépirodalmi művek elkészítésének céljából történő információgyűjtés csak és kizárólag az óvodavezető 

engedélyével történhet, helyettesítés esetén az óvodavezető helyettes az illetékes engedélyező 

személy. 

6. Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak szabályairól 

fenntartó, az SZMSZ-ben leírtak alapján határoz. 

7. Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal 

rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény vezetője és vezető helyettese, az  

együttes aláíró . 

8. Záró rendelkezések  
 

A központi óvodánál és telephelyeinél gondoskodni kell arról, hogy az „A képviselet 
szabályai”-ben foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a 

szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.  
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4. sz. melléklet 

 

AZ IRATKEZELÉSI ÉS KIADMÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT 

 

 I. Az iratkezelés rendjének jogszabályi háttere  
 

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

II. Az iratkezelés szervezeti rendje (335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet)  

1.Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi  
szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és  
iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos  
megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez  
szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért az óvoda vezetője  
felelős.  
 
2. Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és 

irattározásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket csak az intézmény 

vezetője írhat alá, kivétel ez alól a Franchise szerződéssel csatlakozott csatlakozók, akik az 

intézményvezetőnek, vagy akadályoztatása esetén annak helyettesének beleegyezésével is kiküldhet 

levelet, úgy, hogy az irat eredeti egy példányát megküldi az intézményi irattárba, iktatás után. A fent 

leírtaktól eltérni csak abban az esetben lehet, ha az intézményvezetőt átmenetileg vagy tartósan az 

óvodavezető helyettes helyettesíti. 

3. Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:  

• az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, esetlegesen e-mail cím)  

• az ügyintéző neve  
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4. A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni:  
• az intézmény neve, elérhetősége, ügyintéző/vezető neve 

• az irat tárgya  

• az esetleges hivatkozási szám  
 

5. A kiadványokat eredeti aláírással  lehet elküldeni. Ha a kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a 

kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell 

feltüntetni.  

6. A hitelesítést a kiadvány alján, az aláírás/ok pecsét esetleges tanúk alatt kell elvégezni.  

A keltezés alatt a kiadványozó nevét kell szerepeltetni. Az aláírás mellet intézmény körbélyegzőjével 

hitelesíteni szükséges.  

7. A telephelyi intézményeknek minden olyan iratot, levelet a telephelyen is iktatni kell, amely 

továbbküldésre kerül a központi óvodába. Az irat bal oldali sarkán kell feltüntetni az iktatás. Az iktatás 

iktatókönyvben, vagy iktatási programmal történhet. 

Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani:  
• könyveket, tananyagokat;  
• reklámanyagokat, tájékoztatókat;  
• meghívókat;  
• nem szigorú számadású bizonylatokat;  
• bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat;  
• nyugtákat, pénzügyi kimutatásokat, fizetésiszámla-kivonatokat, számlákat;  
• munkaügyi nyilvántartásokat;  
• anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;  
• közlönyöket, sajtótermékeket;  

• A Magyar Államkincstárral kapcsolatos leveleket  jelentéseket, nyomtatványokat stb…, mivel 
azok külön iktatókönyvben kerülnek iktatásra: 

• visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat. 
  
8. A központi óvoda a telephelyekről kapott leveleket, iratokat szintén iktatja jobboldalon, a telephelyi 

iktató szám alatt.  

9.  Az iratok irattárba való helyezésének rendje és őrzése (20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 86. § (1) )  
Az iratok tárolásának a fenntartó alapítvány 11/2014-es kuratóriumi határozata alapján a központi 
óvoda irattárába kell kerülnie melynek címe: 1149 Budapest, Pósa L. u. 61., ez alól kivételt képeznek 
azok az iratok, dokumentumok amelyet a telephelyek helyszínén kell őrizni. 
  
Az iratok selejtezését a nevelési-oktatási intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi.  
  
10. Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme  
 
Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal kapcsolatban minden 
esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, beleértve a vírusvédelmet és a kéretlen 
elektronikus üzenetek elleni védekezést is. Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását 
mind a papíralapú, mind az elektronikus adathordozó esetében.  
 
 
 



37 

11.  A kötelezően használt nyomtatványok (20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 87. § (1) )  
A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet  
• nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul  
összefűzött papíralapú nyomtatvány,  
• nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,  
• elektronikus okirat,  
• elektronikus úton előállított,hitelesített papíralapú nyomtatvány (KIR3 munkaügyi nyilvántartó  
program, KIR személynyilvántartó program).  
 
12. Az óvoda által használt kötelező nyomtatványok  
• a felvételi előjegyzési napló;  
• a felvételi és mulasztási napló;  
• az óvodai csoportnapló;  
• az óvodai törzskönyv;  
• a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (a továbbiakban: óvodai szakvélemény) 
 
 

12. Záró rendelkezések  
 

A központi óvodánál és telephelyeinél gondoskodni kell arról, hogy az „Az irattározási és 

kiadmányozási szabályzat”-ban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak 

tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.  

 

 
IRATTÁRI TERV 

 
 

  
Az Irattári terv, az Iratkezelési  és kiadmányozási szabályzat kötelező mellékletét képezi. 
 
Az irattári terv szerkezetét és rendszerét a címmel ellátott irattári tételek csoportosításával, továbbá az 
anyagok között meglévő tartalmi összefüggések alapján elvégzett rendszerezéssel kell kialakítani.  
 
Az anyagok között meglévő tartalmi összefüggések alapján elvégzett rendszerezés eredményeként az 
irattári tételeket különböző főcsoportokba, azon belül pedig csoportokba és alcsoportokba kell 
besorolni.  
 
A tárgykörök megnevezését, az iratokon feltüntetni nem szükséges, csak az iktatási számát. Az 
irattározásnál az alábbi dokumentumok (az intézményvezetője saját hatáskörben dönthet további, fel 
nem sorolt tartalmú iratok tározásárol is)  és tározási időtartalmat kell figyelembe venni: 
 

TÁRGYKÖR MEGNEVEZÉSE       MEGŐRZÉSI IDŐK:  
 
IGAZGATÁSI ÜGYEK  
Alapítással, módosítással, megszűnéssel kapcsolatos ügyek   Nem selejtezhető  
Szabályzatok         Nem selejtezhető  
Kártérítési, kötbér, szabálysértési ügyek     10 év  
NAV vizsgálati ügyek        Nem selejtezhető  
Belső ellenőrzési ügyek        10 év  
Vagyonvédelmi ügyek        15 év  



38 

Munka- és tűzvédelmi ügyek       15 év  
Számítástechnikai ügyek       15 év  
Postai, távközlési ügyek       10 év 13  
Bélyegzőbeszerzés, nyilvántartás ügyek      Nem selejtezhető  
Iktatókönyv, tárgymutató       Nem selejtezhető  
Iratátadási, selejtezési jegyzőkönyvek      Nem selejtezhető  
 
PÁLYÁZATI ÜGYEK  
Pályázatok pénzügyi elszámolása      Nem selejtezhető  
 
PÉNZÜGY  
Számlavezető pénzintézet, aláírás bejelentés     Nem selejtezhető  
Bankszámlakivonatok        20 év  
Pénztár és bank bizonylatok, jelentések     20 év  
Bevételek beszedésével kapcsolatos ügyek     20 év  
Intézmények évenkénti költségvetése      20 év  
Beruházás, beszerzési ügyek       10 év  
Reprezentációs ügyek        5 év  
Adóbevallások         20 év  
  
SZÁMVITELI ÜGYEK  
 
Számlarend         20 év   
 Számviteli bizonylatok        20 év  
Főkönyvi kivonatok        20 év  
Számviteli mérleg, beszámolás       Nem selejtezhető  
Leltárak         15 év  
Statisztikai adatszolgáltatások       15 év  
 
MUNKAÜGYEK  
 
Munkaügyek-, megbízási szerződések      Nem selejtezhető  
Bér megállapítási ügyek        20 év  
Munkarendi ügyek        10 év  
Betegség, szabadság ügyek       10 év  
Nyugdíjazási ügyek        20 év  
Egyéb személyi, munkaügyi ügyek      10 év  
 
EGYÉB ÜGYEK  
 
Beérkezett levelek, telefaxok       20 év  
Kimenő levelek, telefaxok       20 év  
Egyéb az előbbiekbe nem sorolható ügyek     5 év 
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5. sz. melléklet 
 

ÓVODAVEZETŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I. rész 

Munkáltató 

Munkáltató: ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA 
(székhely: 1149 Budapest, Pósa L. u. 61., munkáltatói jogkör gyakorlója: Madarász Károly kuratórium 
elnök) 
Közvetlen felettese: a kuratóriumi elnök 

Munkavállaló 

Név:  ……………Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda  

(1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) 

Besorolás: ……………………… 

MUNKAKÖR 

 Beosztás: Óvodavezető  

Őt helyettesíti:  óvodavezető helyettes, valamint az SZMSZ 3.7. –ban meghatározott                                      

személy/ek 

Cél: Egyszemélyi felelős vezetőként tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az általa vezetett  

óvoda és telephelyei működését és alkalmazottait, munkateljesítményét és magatartásukat.   

MUNKAVÉGZÉS 

Helye: Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda és telephelyei  

              Heti munkaidő: 40 óra 

Kötelező csoportban eltöltendő óraszáma: 10 óra 

Az intézményvezető munkakörét, feladatait, jogkörét az Nkt. és a fenntartó határozza meg. 
 

IIII..  rréésszz  
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MUNKAKÖR JELLEMZŐI: 

Az óvodavezető egyéni felelősségű irányításával a fenntartó oktatáspolitikai igényeinek megfelelő a 

szakszerű és törvényes működés, a színvonalas pedagógiai munka, az ésszerű és takarékos 

gazdálkodás biztosítása. 

 

 

1, Kötelességek 

 

Munkaköre kiterjed a személyzeti, munkáltatói, gazdálkodási, tanügy-igazgatási és hivatali-
adminisztratív feladatokra. 

 

Érdemleges döntés meghozatala előtt tájékoztatási, és egyeztetési kötelezettsége van a fenntartó felé 
gazdálkodási, munkáltatói, személyzeti és hivatali ügyekben. 

 

Félévente írásos beszámolót készít fenntartó részére az óvoda és telephelyei életével, a hivatalos 
dokumentációk elkészítésével, felülvizsgálatával kapcsolatban. 

 

2, Feladatkör részletesen: 

 

• Irányítja az intézmény szakszerű és törvényes működését, gazdálkodását, - a rendelkezésre álló 
költségvetés alapján. 

• Biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a munka- és tűzvédelmi 
rendelkezések betartását, a gyermekbalesetek megelőzését. 

• Vezetői utasításként elkészíti és kiadja az intézmény belső szabályzatait, gondoskodik a 
hatályosságról. 

• Szervezi a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtását, előkészíti a nevelőtestület döntéseit. 

• Vezeti a nevelőtestületet és a pedagógiai munkát. 

• Együttműködik a fenntartóval, a szülőkkel. 

• Elláttatja a gyermekvédelmi feladatokat, megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi 
vizsgálatát. 

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

• Megtartja a munkakörülményekre vonatkozó egyeztetés kötelezettségét. 

• Ellenőrzi és értékeli – személyes tapasztalattal, mérésekkel az intézményi tevékenységet. 

• Intézkedik rendkívüli események bekövetkeztekor. 

 

3, További feladatai: 

 

• Felelős a tanügy-igazgatási feladatok megszervezéséért, ellátásáért. 

• Támogatja a pedagógusok tervszerű és folyamatos továbbképzését, szakvizsgára való 
felkészülését, önképzését, elősegíti az újító és korszerű törekvések kibontakozását. 

• A pedagógiai program egyes elemeinek megvalósulását tervszerű és rendszeres belső és külső 
vizsgálatokkal is kontrollálja. 
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• A fenntartóval együttműködve segíti a fenntartó ellenőrző munkáját, kezdeményezi a 
törvényességi szakmai ellenőrzéseket, elkészíti az óvodára és telephelyeire vonatkozó stratégiai 
tervet. 

• Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a meghozott döntések végrehajtását. 

 

 

 

Munkáltatói feladatai: 

Az intézmény dolgozóit alkalmazza, személyi anyagukat rendszeresen nyilvántartja, engedélyezi a 

szabadságokat. 

Folyamatosan ellenőrzi a dolgozók munkafegyelmét, intézkedik, tények alapján minősít. 

Kialakítja az összehangolt munkarendet. 

Értekezleteket, továbbképzéseket szervez az alkalmazottaknak. 

 

Tanügyigazgatás feladatok: 

Elkészíti a tanügyi nyilvántartásokat, a statisztikát, eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek. 

Biztosítja az ügyiratok határidős ügyintézését, az irattár vezetését, rendjét, szükség szerinti selejtezést. 

Gondoskodik a gyermekek felvételéről. 

Ellenőrzi a teljes nyitvatartási rendszer vezetését. 

 

Pedagógiai feladatok: 

Szervezi és irányítja a nevelőmunkát, jóváhagyja a csoportok napirendjét. 

Javasolja a Pedagógiai Program módosítását, a munkatervet, és a házirendet. 

Továbbképzéseket engedélyez, tapasztalatcserét szervez. 

 

Gazdálkodási feladatkör: 

Összeállítja az intézmény költségvetését a fenntartó előirányzati keretein belül. 

Gondoskodik az óvoda és telephelyei épületének, berendezésének, udvarának karbantartásáról, 

fejlesztéséről, a közegészségügyi, a munka- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően. Kijelöli az 

állóeszköz és udvar felelősöket. 

Ellenőrzi az étkezés lebonyolítását, a munka- és tűzvédelmi oktatást. 

Ellenőrzi a vagyonnyilvántartást, elrendeli a leltározást, a selejtezést, javasolja a felújítást, biztosítja a 

karbantartást. 

 

4, Felelősségi kör: 

Az intézményvezető egy személyben felelős: 

• Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. 

• Az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. 

• A Pedagógiai Program megvalósulásáért, a nevelőmunkáért. 

• Az ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működéséért. 
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• Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért. 

• A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért. 

• A gyermekvédelem ellátásáért, a balesetek megelőzéséért. 

• A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatáért. 

 

5, Munkaköri kapcsolatok 

A fenntartóval, a szülőkkel, telephelyekkel, a környező intézményekkel hivatali és társadalmi szervekkel 

tart munkakapcsolatot. 

6, Az óvodavezető telephelyekkel kapcsolatos egyéb feladatai: 

• Az óvodavezető saját hatáskörben alakítja ki a telephelyeken a szülői fogadóóráit.  

• A szülői fogadóórákról minden tanítási évben írásban tájékoztatja a fenntartót és a 
telephelyeket.  

• Szülői fogadóórát minden hónapban legalább egyszer tartania kell. 

• Szünetekben és nyári zárva tartás alatt, indokolt esetben, külön írásos kérésre tart helyszíni 
fogadóórát. 

• A telephelyeket kéthetente egyszer, saját hatáskörben látogatja, erről írásos munkatervet nem 
készít. Ettől eltérni indokolt esetben, vagy hatósági ellenőrzésen való részvétel esetén, vagy 
saját elhatározásból lehetséges.  

• Államkincstári és Kormányhivatali ellenőrzésen köteles részt venni, ez alól csak különösen 
indokolt esetben térhet el. Ebben az esetben köteles kijelölni egy, az óvodavezetőt képviselő 
személyt, mely lehet a fenntartó Alapítvány megbízottja is. A kijelölés szóban történik meg. 

• Köteles napi kapcsolatot tartania a telephelyekkel. 
  

7, Egyéb, eseti feladatai: 

Egyéb feladatokra a fenntartó adhat megbízást. 

SZIGORÚ TITOKTARTÁS KÖTELEZI! Az intézmény, a gyermekek, a szülők életéről. Köteles óvni, 

segíteni az intézmény erkölcsi arculatát, hírnevét. 

 
E munkaköri leírás közös megállapodás alapján kiegészíthető, módosítható.  
Az óvoda és telephelyei érdekében köteles elvégezni a fenntartó e jelen munkaköri leírásban nem 
szereplő kéréseit. 
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, és megtartásáért felelősséget vállalok. 

Kelt: Budapest,  
 
 

Fenntartó                                                              Óvodavezető   
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6. sz. melléklet 

 

„GYERMEKVÉDELEMI TERV” 

 

A család tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése és ezzel együttesen a gyermek iránti 
felelősség ébrentartása. Tapintatos, személyes kapcsolat kialakítása azokkal a családokkal, akik 
segítséget kérnek, vagy látszólag segítségre szorulnak. 
 
A gyermekvédelmi munkát a humánum, segítőkészség, a megértés és a támaszadás jelenti.  
A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és intézményi hatások az értékek és a normaválság, 
az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint 
és csökken a feszültségtűrő képesség, ami a családi otthonokban érezteti hatását és 
leggyakrabban a gyerekeken vezetődik le. A fentiek káros hatása megjelenik az óvodában is, a 
gyermekek teljesítmény-, magatartás-, és kapcsolatzavarainak formájában. 
Az óvodai gyermekvédelem egyik legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyermekek minden 
problémája (éhsége, agresszivitása, szorongása, hiányzások stb.) itt érzékelhető először. 
 
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 5.§-a 
meghatározza a veszélyeztetettség fogalmát: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény 
következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 
gátolja vagy akadályozza�. 
 
Ha a gyermek személyiségfejlődését a szülő vagy a környezet nem biztosítja, a gyermek 
fejlődését veszélyeztetik. 
 
A veszélyeztetettség nyilvántartásba vételének szempontjai óvodákban: 
- elhanyagoló neveléshez kapcsolódó testi-lelki bántalmazás 
- súlyos érzékszervi károsodás, illetve tartós betegség 
 
Az óvodavezető feladatai: 

• A közoktatási törvény módosítása 54.§-a (1) pontjában az óvodavezető fő feladatává 
teszi a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítéseit és az érvényesülés 
ellenőrzését. 

•  A vezetői felelősség kiterjed az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos 
feltételeinek megteremtésén túl a gyermekbalesetek megelőzésére is. 

•  A rendszeres egészségügyi vizsgálatok biztosítása. 

• Az egészséges életmód biztosítása.  
 - A gyermekkel kapcsolatos adatok védelme, az óvoda és telephelyei SZMSZ-ének 9. sz. 
melléklete az „Adatvédelmi szabályzat”-ban foglaltak szerint, amely tartalmazza a  
hivatali titoktartási kötelezettség betartását is. 
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- Az óvodavezető kapcsolatot tart minden olyan intézménnyel, ahol a gyermekek 
képviseletében szükséges. 

Óvodapedagógusok feladatai: 

Elsődleges feladatok: 

• Szakértelmükkel, tapasztalataikkal segítsék a gyermeket abban, hogy sikeresen 
illeszkedjenek be az óvodai közösségbe, meglévő képességeik kibontakozhassanak, 
hiányzó képességeik fejlesztése folyamatos legyen. 

•  Ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik, kötelességük a maguk eszközeivel 
gondozási tanácsokkal, pedagógiai eszközökkel ezt elhárítani, illetve amennyiben ez 
sikertelen marad, jelezni a gyermekvédelmi felelősnek. 

• A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, feltárása, megszüntetésében való 
részvétel. A pedagógusnak észlelnie kell a gyermekek viselkedésében rendezettségében 
adódó változásokat.  

További feladatatok:  
- Biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodában, szükség esetén 
védő, óvó intézkedésekre javaslatot tenni. 
-  A gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerni. 
-  Az egyéni lemaradásokat csökkenteni, a tehetséggondozást megvalósítani, illetve 
elősegíteni. 
-  Az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében közreműködni. 
-  Az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában részt venni, a szűrést szükség esetén 
soron kívül javasolni. 
-  A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén jelezni a hiányzást. 
-  A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülői szerep eredményesebb 
betöltésének elősegítése. 
-  Ismerje a helyi társadalom gyermekvédelmi rendszerében érintett szerveket, szükség 
esetén vegye fel a kapcsolatot velük. 
-  A titoktartási kötelezettség minden családot érintő kérdésben érvényesüljön. 
-  A gyermekvédelem azt is igényli a pedagógusoktól, hogy ismerjék a velük kapcsolatban 
álló gyermekeket, a rájuk ható tényezőket, és segítsék elő az esetleges lelki traumák 
feldolgozását. 
 
A gyermekvédelmi munka koordinálását a gyermekvédelmi felelős látja el, aki a nevelőtestület 
tagja. Az intézmény vezetőjének megbízásából képviseli a gyermek- és ifjúságvédelmi 
szempontokat. Szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti ezen szempontok 
érvényesülését. 

Gyermekvédelmi felelős feladata: 

• Összehangolni a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó 
óvodapedagógusok között. 
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• A veszélyeztetett gyermekek felmérése az óvodapedagógusok közreműködésével: 
nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség súlyosságának mérlegelése. Szükség esetén 
javaslattétel a további teendőkhöz. 

• Feljegyezni a nyilvántartásba, a gyermekekkel, illetve a családdal kapcsolatos 
intézkedéseket és azok eredményeit. 

• Folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, illetve a megszüntetés okait. 

•  Nevelési év elején megtervezni a gyermekvédelmi munkatervet az adott évre, tanév 
végén éves értékelés készítése. 

•  Fontos feladata, hogy segítse a veszélyeztetettség kritériumainak intézmény szintű 
megállapítását. 

•  Munkájáról, az ügyek intézéséről az intézmény vezetőjét, és az adott gyermekre 
vonatkozó óvodapedagógusokat folyamatosan tájékoztatja. 

A gyermekvédelmi munka hatékonyságát az alábbiakkal segíthetjük elő óvodában és 
telephelyein: 

• Szülői értekezletek, nyílt napok, nyitott óvoda, óvodai rendezvények 

• Személyiségfejlesztő tréningek tartása az óvodai dolgozóknak 

• Igény esetén a szülőknek mentálhigiénés foglalkozások tartása 

•  Közös kirándulások évente 1-2 alkalommal, munkadélutánok szervezése 

• Gyermeki és szülői jogok ismertetése az óvodát kezdő szülők részére a Szülői 
értekezleten, év elején minden csoportban a szülői értekezleten. 

Esélyegyenlőségi terv 

A központi óvoda és telephelyeinek célja a nevelésben, az ismeretek közvetítésében, hogy 
foglalkozzunk a felzárkóztatással, a tehetséggondozással és az integrációval, amennyiben 
objektív és szubjektív feltételeink lehetővé teszik.  Egyenlő bánásmódban részesítjük 
óvodásainkat az óvodai élet minden területén.  
A család a legfontosabb partner. A sikeres nevelőmunka alapvető feltétele a kölcsönös 
felelősségen, egyenlőségen alapuló jó együttműködés. Fontos, hogy az óvoda és a család 
együttműködése alkalmazkodjon a kor társadalmi igényeihez, ne szegregálódjon el egy család 
sem az óvodai élettől.  

Az Esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok éves megvalósítása: 

Az óvodánkban dolgozó kollégák mindennapi tevékenysége, a nevelési programban 
megfogalmazott elvek szerint ellátott gyermekvédelmi feladatok részei annak a komplex 
hatásnak, amely szükséges az esélykülönbségek csökkentése, az esélyegyenlőség megvalósítása 
érdekében. 
 

A Pedagógiai Programban is fontos szerepe van a zökkenőmentes óvodai elfogadásnak (az 
anyás elfogadás biztosítása). 

• Törekvés arra, hogy a gyermek érdekében, harmonikus szülő gyermek – 
pedagógus viszony alakuljon ki. 
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• Óvodába érkezéskor fel kell mérni, hogy a gyerekek az egészségügyi szokások 
milyen szintjén állnak, milyen értékrendet hoztak családjukból. 

• Pedagógusok továbbképzése (kompetenciafejlesztés, gyermekvédelmi 
továbbképzések) 
Fontos feladat, hogy a szülők és a partnerek bevonása az intézményi 
nevelőmunkába.  

• A pedagógusok esélyegyenlőséggel, esélyteremtéssel kapcsolatos empatikus 
képességek erősítése 

 

 Záró rendelkezések  
 

A központi óvodánál és telephelyeinél gondoskodni kell arról, hogy az „Gyermekvédelmi terv”-
ben foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz 
csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.  
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7. sz. melléklet 

Határozat szám: 8/2013 

KURATÓRIUMI HATÁROZAT 

 

Alulírott Madarász Károly, Dömötör Dóra, Felber Zsuzsanna egyszerű többséggel, a mai napon az alábbi 

határozatot hozta: 

1, Adószám átvételét a Királydombi Mackókuckó Magánóvodánál a jogerős működési engedély alapján, 

a kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta. Az adószám jogosultja: Madarász Károly, e 

határozattól. 

 

2, A Királydombi Mackókuckó Óvodának új bankszámla nyitása –Madarász Károly kuratóriumi elnök 

feladataként- az Erste Banknál, a számlanyitás véghatárideje 2013. szeptember 30. a  kuratórium 100%-

os szavazati aránnyal elfogadta. 

 

3, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta és korlátlan jogkörrel felruházta,  Madarász 

Károlyt, hogy a MÁK-nál az ügyeket intézze, tekintettel arra, hogy a  kuratórium a megigényléssel, 

elszámolással, és az Államkincstárral kapcsolatos teendőkkel nem kíván foglalkozni. Egyúttal 100%-os 

szavazati aránnyal elfogadta, hogy Madarász Károly akadályoztatása esetén meghatalmazhasson egy 

általa kijelölt személyt/személyeket, aki/k jognyilatkozatok megtételére kiterjedően is az államkincstári 

ügyekben eljárhasson. 

 

4, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy hatóságoknál  szakhatóságoknál, 

hivataloknál korlátlan jogkörrel a kuratórium időszakos beleegyezése nélkül Madarász Károly 

intézkedhessen, jognyilatkozatok megtételére is kiterjedően eljárjon. Egyúttal 100%-os szavazati 

aránnyal elfogadta, hogy Madarász Károly akadályoztatása esetén meghatalmazhasson egy általa 

kijelölt személyt, vagy személyek intézkedhessenek, akik jognyilatkozatok megtételére kiterjedően is 

eljárhatnak a 4. pont ügyeivel kapcsolatban. 

 

5, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta és gratulációját fejezi ki az új óvodák és családi 

napközik nyitásához mind azoknak, akik segítették munkánkat, kuratóriumi tagoknak, hivataloknak, 

magánszemélyeknek stb. A megnyitott egységek a következők: Kék Pingvin Óvoda (XX. Bp. Pannónia u. 

30.), Királydombi Mackókuckó Magánóvoda (X. Bp. Váltó utca 40.), Csiperke Óvoda (Székesfehérvár, 

Gorkij u. 32.), valamint a 3 új családi napközihez (X. Bp. Váltó u. 40.)  
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6, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta és sajnálatát fejezi ki, hogy az esztergomi családi 

napközik bezárásra kerültek, ezúton is köszönik a csatlakozóknak a belénk vetett bizalmukat és a 

jövőben is szívesen látjuk csatlakozóink között. 

 

7, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy az új köznevelési törvény értelmezésére, 

munkavállalók alkalmazásának törvényességére, az óvodai normatíva változásra, a költségvetési 

törvényre vonatkozóan Felber Zsuzsanna kuratóriumi tag az Alapítvány könyvelőjének 

közreműködésével beszámolót készítsen a kuratórium részére.  

A beszámoló elkészítésének határidejét, a törvények megjelenésétől függően, de legkésőbb 2013. 

október 08.-ban fogadja el. 

8, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta bérleti szerződés megkötését a Királydombi 

Mackókuckó Magánóvoda ingatlanjára (1106 Bp. Váltó u. 40.), egyúttal a 2013. május 17.-én kelt 

szívességi használati szerződés hatályon kívül helyezi.  

A tulajdonos (Kiss János) által kért bérleti díj bruttó 274.000.-Ft/hó bérleti díjat a kuratórium 100%-os 

szavazati aránnyal elfogadta. 

A bérleti díj megfizetésének határideje minden hónap 10.-ig kell megtörténnie. A közművek átírásának 

határideje 2013. október 30. A bérleti szerződés aláírója Madarász Károly kuratóriumi elnök. 

 

9, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy a köznevelési törvény alapján az Aranyló 

Napraforgó Alapítványi Óvodában óvodavezető helyettes személye: a központi óvoda (1149 Budapest, 

Pósa L. u. 61.) mindenkori rangidős óvodapedagógusa. A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal 

elfogadta továbbá, hogy ezen pont kerüljön bele az óvoda SZMSZ-be. Az óvodavezető helyettesítés 

bértábla szerinti vezető helyettesi pótléka, csak akkor kerül bérszámfejtésre, ha a központi óvoda és 

telephelyei beíratott gyermekeinek össz. létszáma meghaladja az 50 főt és állami normatívára lesz 

jogosult az intézmény az óvodavezető helyettesi pozícióra.  

 

10, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta Madarász Károly kuratóriumi elnök javaslatát, 

hogy a Királydombi Mackókuckó Magánóvodában, az óvodavezető távolléte, vagy sikertelen állás 

hirdetés következtében az óvodavezető helyettesítést a mindenkori  rangidős óvodapedagógus 

gyakorolja, mint óvodavezető helyettes. A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta továbbá, 

azt, hogy ezen pont kerüljön bele az óvoda SZMSZ-be. 

 

11, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta Dömötör Dóra javaslatát az óvodapedagógusok 

helyettesítéséről, miszerint amennyiben egy óvodapedagógus tartósan hiányzik, vagy munkaviszony 

megszűnik az Aranyló Napraforgó Alapítvány Óvodánál és telephelyeinél, az összes óvodapedagógust 

figyelembe vevő helyettesítés történjen meg. Tekintettel arra, hogy a Köznevelési törvény heti 4 

helyettesítési óraszám, tanítás év alatt maximum 30 nap betartása egy 30 napot meghaladó 
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helyettesítésnél nem betartható, rendelkezzen az SZMSZ akként, hogy mind addig fenn kell tartani a 

helyettesítést, amíg a régi, vagy új óvodapedagógus munkába nem áll, az intézmények zavartalan 

működése fenntartásának érdekében. A Királydombi Mackókuckó Magánóvoda esetében a fent leírtak 

az irányadóak, azzal módosítva, hogy az intézményen belül kell megoldani a helyettesítést.  

 

12, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta Dömötör Dóra javaslatát, hogy tartós 

óvodapedagógusi helyettesítés esetén, abban az esetben, ha az Alapítvány rendelkezik olyan 

munkavállalóval, akinek meg van a Köznevelési Törvényben rögzített óvodapedagógusi diplomája, és ha 

az adott munkaterületről kivonható, ahova alkalmazásra fel lett véve, átcsoportosítható legyen a 9-és 

10-es pont intézményeibe. Átcsoportosítás esetén a Köznevelési Törvény és a Munkatörvénykönyve 

szerint leírtak az irányadóak. 

 

13, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta Madarász Károly javaslatát, a Köznevelési 

Törvény 12. fejezet 30§. vonatkozásában, miszerint abban az esetben, ha ezen paragrafust, az 

Alapítvány fenntartásában működtetett óvodai intézményekben is alkalmazni kell, azon munkavállalót, 

akit ez a törvény érint  nyilatkozza le, hogy a pótszabadságot a  

zárva tartási időben kívánja-e igénybe venni, vagy a fent rögzített paragrafust kívánja magára 

vonatkoztatva alkalmaztatni. A nyilatkozat tétel önkéntes, és a munkaadó köteles azt fenntartás nélkül 

elfogadni. A nyilatkozattételt, munkaszerződéses jogviszonyban álló munkavállaló esetén 2013. 

szeptember 10.-ig, vagy az új munkaszerződéses munkavállalók esetén a munkaszerződés aláírását 

követő 10 napon belül kell bekérni. A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy ezen 

határozati pont, kerüljön bele az óvodák SZMSZ-be. 

 

14, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta Trefeli Renáta óvodavezető nyilatkozatát 

miszerint a köznevelési törvényben előírt kötelező heti 12 óraszámot, saját akaratából és egyéni 

döntése alapján heti 8 órával kívánják megemelni, így a csoportban neveléssel-oktatással eltöltött ideje 

heti 20 óra. 

 

Budapest, 2013. augusztus 30. 

 

Madarász Károly              Dömötör Dóra           Felber Zsuzsanna 

Kuratóriumi elnök                    Kuratóriumi tag  Kuratóriumi tag  
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Határozat szám: 9/2013 

KURATÓRIUMI HATÁROZAT 

Alulírott Madarász Károly, Felber Zsuzsanna egyszerű többséggel, a mai napon az alábbi határozatot 

hozta: 

1, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta Felber Zsuzsanna beszámolóját a köznevelési 

törvény alkalmazandó paragrafusairól, az új óvodákat érintő normatív támogatásról. A törvény jogszerű 

alkalmazása következtében a kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta a 2013. szeptember 01-

02-től alkalmazásba vett óvodai dolgozók (családi napközi vezetők) személyi és munkabér 

vonatkozásában a köznevelési törvénynek megfelelő változtatását, alkalmazva a hivatkozott törvény 

bérkompenzációját, személyi feltételeit.  A beszámoló alapján a következő intézményt érintik a 

munkavállalói és munkabér változtatások, melyet a könyvelésen legkésőbb 2013. október 12.-ig kell 

átvezetni: Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda, Királydombi Mackókuckó Magánóvoda, Meggyeskert 

Óvoda, Csiperke Óvoda, Kék Pingvin Óvoda, Pampalini Családi Napközi, Csiperke Családi Napközi, Kék 

Pingvin Családi Napközi.  

 

2, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy a beszámoló nem tartalmazta részletesen 

az új költségvetési törvény által előírt normatív állami támogatás összegét Megállapítható, hogy az új 

normatíva folyósítására esetlegesen 2013. november hónapban kerül sor. 

 

3, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy a megemelkedett munkabér és járulék 

kifizetése (legalább 40%-os emelkedés az új pedagógusi bértábla alapján) zavartalan teljesítésére, 

egyszeri rendkívüli támogatást kér a Napraforgó Kisvirág Alapítványtól, 1.000.000.-Ft-os összgben. A 

kérelem megírására és benyújtására a kuratórium Madarász Károly elnököt jelölte ki.  

 

4, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy a Királydombi Mackókuckó Magánóvoda 

óvodavezetői és egyben óvodapedagógusi posztjára a jelenlegi óvodavezető veszélyeztetett terhessége 

miatt legkésőbb 2013. október 20.-ig pályázat legyen kiírva, azzal a kikötéssel, hogy az alkalmazás 

időintervalluma 3 év.  A felvehető munkavállalónak maradéktalanul meg kell felelnie a köznevelési 

törvényben előírtaknak végzettség és szakmai gyakorlat tekintetében. A kuratórium 100%-os szavazati 

aránnyal elfogadta Madarász Károly javaslatát, hogy az 5 év óvodapedagógusi gyakorlaton túl a pályázó 

legalább 3 éves óvodavezetői gyakorlattal is rendelkezzen.  

 

5, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta a bérleti szerződés megkötését 2013. október 01-

től,  az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda, az alapítványi székhely, valamint 2 db családi napközi 

(Harangvirág-Margaréta) ingatlanjára (1149 Bp. Pósa L. u. 61.), egyúttal a 2011. május 30.-án kelt 

szívességi használati szerződés hatályon kívül helyezi. A tulajdonos (Varga Zoltán) által kért bérleti díj 

bruttó 274.000.-Ft/hó.   
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A bérleti díj megfizetésének határideje minden hónap 10.-ig. A bérleti szerződés aláírója Madarász 

Károly kuratóriumi elnök. Ezúttal is megköszöni az alapítvány Varga Zoltánnak, az ingatlan használati 

szerződéssel történt felajánlását. 

 

6, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta a Napraforgó Kisvirág Alapítvány bejelentését, 

minek alapján 2013. november 01-től tanfolyamaikat új oktató teremben kívánják folytatni, azonban a 

megszületett megállapodást nem kívánják módosítani, a hálózat családi napközijeit, továbbra is 

hospitálási helyszínként kívánják használni, szükség szerint igényt tarthatnak oktatási helyszínre is.   

 

7, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta a teljes hálózatnak, beleértve az óvodákat is, a 

félévente kötelezően megtartandó értekezletének időpontját: 2013. november 22. 10 óra.  A Franchise 

tagoknak a megjelenés kötelező. A napirendi pontok kidolgozására Trefeli Renáta hálózati koordinátor 

és óvodavezető felkérésre. A kuratórium felhívja a résztvevők figyelmét, hogy az értekezletről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, abban az esetben, ha olyan megállapítás születik, ami a kuratórium 

részéről beavatkozást igényel, elő kell terjeszteni! A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, 

hogy megfigyelőként a kuratórium részéről Felber Zsuzsanna kuratóriumi tag legyen jelen. 

Budapest, 2013. szeptember 27. 

 

 

Madarász Károly                           Felber Zsuzsanna 

Kuratóriumi elnök                        Kuratóriumi tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

Határozat szám: 11/2014 

KURATÓRIUMI HATÁROZAT 

 

Alulírott Madarász Károly, Trefeli Renáta és Felber Zsuzsanna egyszerű többséggel, a mai napon az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta Madarász Károly tájékoztatását, mely szerint nem 

biztos, hogy a Napaforgó Kisvirág Alapítvány 2014. szeptember hónapban meg tudja küldeni a szokásos 

havi támogatást. 

 

2, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda és 

telephelyei 2014-2015-ös tanítási évre vonatkozó Munkatervét. 

 

3, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy Felber Zsuzsanna lektorálja át 2014. 

szeptember 31.-ig a Napraforgó Hálózat Szakmai programját. Felber Zsuzsanna a felkérést elfogadta. 

 

4, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy az Aranyló Napraforgó Alapítványi 

Óvodában és telephelyein az óvodavezető tartson ellenőrzést, melybe bevonhatja Felber Zsuzsanna 

kuratóriumi tagot is. Az ellenőrzés terjedjen ki a gyermek balesetek megelőzésére hozott intézkedések 

betartására, helyi szinten tárolt és vezetett irat anyagok ellenőrzésére, a munkavállalói dokumentumok 

meglétére, érvényességére, a PP, SZMSZ és Házirendben leírtak betartására, az eszközjegyzékben 

szereplő eszközök meglétére, az udvarok minőségi ellenőrzésére, az egyéb dokumentum Munkavédelmi 

és Tűzvédelmi oktatások megtartására, az érintés, veszélyes anyagok kockázatelemzése és egyéb 

biztonsággal kapcsolatos dokumentumok meglétére, érvényességére, a poroltó készülékek 

érvényességére, az ÁNTSZ és egyéb szakhatóságok utasításainak betartására, valamint a működési 

engedélyben és az óvoda Alapító okiratában leírtak betartására. 

Kéri, hogy a vizsgálatokról jegyzőkönyv készüljön. Ugyan úgy kéri egyúttal ellenőrizni azon családi 

napköziket is, ahol óvodával együtt, egy helyrajzi szám alatt működnek. Erről külön jegyzőkönyv 

készüljön. A vizsgálatokat 2014. december 10.-ig kell lefolytatni és legkésőbb 2014. december 12.-ig kell 

a jegyzőkönyveket a kuratóriumi elnöknek átadni. A kuratóriumi határozat azt a kiegészítést 

tartalmazza, hogy a kuratóriumi elnök saját hatáskörben, elnöki utasítás formájában  intézkedik, a 

jegyzőkönyvekben esetlegesen rögzített hibák azonnali megszüntetéséről. 

 

5, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta Trefeli Renáta tájékoztatását,  hogy a Csiperke 

Óvoda telephely 2014. október 01-től napi nyolc órát meghaladó nyitva tartásra változik, ennek 
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értelmébe az állami támogatást 2014. október 30.-ig úgy kell megigényelni, hogy 2014. október 01-től a 

változást figyelembe vegye. 

 

6, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy a Napraforgó hálózat –nem helyszínen 

kötelezően tartandó- iratállománya az irattárban kerüljön tárolásra, melynek címe: 1149 Budapest, Pósa 

L. u. 61. 

 

7, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, hogy az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda és 

telephelyei  –nem helyszínen kötelezően tartandó- iratállománya az irattárban kerüljön tárolásra, 

melynek címe: 1149 Budapest, Pósa L. u. 61. 

 

8, A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta Madarász Károly javaslatát, hogy a 7/2014-es 

kuratóriumi határozatban rögzített Pitypang Családi Napközi létrehozását határozatlan időre 

felfüggeszti, azzal a kikötéssel, hogy külön kuratóriumi határozat nélkül, indokolt esetben az eljárás 

bármikor elindítható.  

 

9,  A kuratórium 100%-os szavazati aránnyal elfogadta Madarász Károly felkérését, hogy a T. könyvelő 

Iroda 2014. szeptember 31.-ig indítsa el a Királydombi Mackókuckó Magánóvoda adószámának 

megszüntetését a NAV-nál.   A könyvelő Iroda vezetője Peller-Varga Csilla a felkérést elfogadta. 

 

Budapest, 2014. szeptember 11. 

 

 

Madarász Károly                           Felber Zsuzsanna 

Kuratóriumi elnök                        Kuratóriumi tag  

 

 

                                                            Trefeli Renáta 

                                                            kuratóriumi tag                 
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8. sz. melléklet 

Munkaköri leírás 

(a Munkaköri leírás hatálya: az aláírás napjától) 

 

Munkáltató megnevezése:                     Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda   
Munkavállaló neve:                 

Munkakör megnevezése:             Óvodapedagógus  

Munkaterülete:      

Munkaideje:                                                heti 40 óra 

Kötelező óraszáma:                                    32 óra, amit a gyermekcsoportban köteles eltölteni 
Reszortfeladata:                                         

 Közvetlen felettese:                                  Óvodavezető 

                                                                  

Munkáját a hatályos Nemzeti Köznevelési törvény valamint azok végrehajtási utasításai, az óvoda 

Pedagógiai Programja, az intézményi SZMSZ, és a Házirend, valamint a mindenkori Munkaterv szabályai 

alapján látja el.  

 

Általános érvényű feladatai: 

✓ Szervezi és irányítja, a rá bízott gyermekcsoport óvodai életét 
✓ Szakmai tudásának legjavát használja fel a gyermekek harmonikus személységének fejlődése 

érdekében, 
✓ Az emberi, gyermeki jogokat maradéktalanul betartja, 
✓ Szakmailag, módszertanilag törekszik a sokoldalúságra felelősséggel alkalmazza azokat, 
✓ Folyamatosan fejleszti pedagógiai műveltségét, ismereteit kamatoztatja munkájában, 
✓ Alkotó, fejlesztő módón vegyen részt a pedagógiai program elemzésében, értékelésében, annak 

szükségszerű módosításában. 
✓ A gyermekeket felügyelet nélkül nem hagyja. 
 

Speciális feladatai: 

➢ A csoport szervezése, irányítása, 
➢ A szülőkkel, családdal való kapcsolattartás 
➢ A nevelőközösség tagjaival szoros együttműködés, jó munkakapcsolat kiépítése, 
➢ Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése 
➢ Intézményi önértékelés segítése, önértékelésével, 
➢ A teljesítményértékelésben megfogalmazott fejlesztési megállapodás maradéktalan 

megvalósítása, 
➢ Kötelező órán felüli, rendes munkaidőn belüli elvégzendő a munkatervben meghatározott 

feladatainak önálló végzése, 
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➢ Munkaidő nyilvántartás (felnőtt, gyermek) vezetése, határidőre történő leadása 
➢ Csoporton kívüli, egyéb feladatainak önálló végzése 

 

A csoport szervezése, irányítása: 

✓ Az óvoda Pedagógiai Programjának előírása alapján, az egészséges életmód alakítása, a gyermekek 
testi, lelki fejlődését, a modern tudomány ismereteinek felhasználásával valósítja meg, 

✓ Kiemelten kezeli a gyermekek fejlesztése érdekében az egészséges mozgást, a testedzést, a 
kirándulások, élményszerzések lehetőségeinek biztosítását, a játék sérthetetlenségét, 

✓ Tartsa tiszteletben a gyermek személységét, fejlessze őket minden eszközzel, módszerrel, úgy hogy 
az, a gyermek egészséges iskolai életre való alkalmasságát szolgálja, 

✓ Segítse, fejlessze minden területen tudását, módszertani kultúráját, ezt alkalmazza, a kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekek óvodai életének alakítására, úgy hogy a gyermekek fejlődése 
eredményes legyen. Munkájában az eredményesség érdekében működjön együtt a fejlesztő 
pedagógussal, logopédussal, speciális szakemberekkel. 

✓ Segítse a szülőket abban, hogy a család a szabadidejét hasznosan töltse el a gyermek fejlődésére, s 
ez életkori sajátosságának megfelelő élményszerzésen alapuljon, 

✓ Az ünnepek, csoportszokások alakítása csoportban érzelmileg megalapozottak legyenek, 
szervezésében, a szülőkkel működjön együtt, 

✓ Készüljön fel naponta, eszközzel és módszerrel, a tevékenységek, a tanulási folyamat, az 
ismeretszerzés, a gyakorlás szervezésére, megvalósítására, a gyermekek egyéni fejlődési ütemének 
megfelelő egyéni fejlesztésre, azt napi szinten dokumentálja, ill. a Pedagógiai Program előírásainak 
megfelelő módón adminisztrálja (tervezés, szervezés, egyéni fejlődési dokumentáció, felmérések), 

✓ A tanügyi dokumentumokat naprakészen, hibátlanul vezesse, folyamatosan ellenőrizze váltótársával 
a változások helyes dokumentálását, az étkező és mulasztási napló tekintetében, 

✓ A PP előírása szerint készítse a feljegyzéseket, jegyzőkönyveket, tervezeteket, 
✓ Munkájához a csoportos dajkával tartson szoros kapcsolatot, év elején és szükség szerint szervezzen 

megbeszélést vele a csoport életének zökkenőmentes megszervezése érdekében, 
✓ Az óvoda orvosával, védőnőjével, fogorvossal, az egyes telephelyi intézményekkel, azok 

megbízottjaival jó együttműködést alakítson ki, szükség szerint kérjen segítséget, tanácsot a 
nevelési problémák megoldásához, 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás: 

✓ személyiségét a példamutatatás, a titoktartás, az empatikus magatartás jellemezze, 
✓ tartsa tiszteletben a szülő jogait, ismertesse a szülők kötelezettségeit, 
✓ minden, a gyermeket érintő, a fejlődését elősegítő esetekről tájékoztassa a szülőt, a törvényes 

képviselőt, ennek érdekében tartson fogadóórát, nyíltnapot, a program szerinti elfogadott elvek 
figyelembe vételével, 

✓ Szülői kérésre írásban adjon tájékoztatást a gyermek fejlődéséről (tanköteles) 
✓ Az együttműködést a kölcsönös felelősség a segítőkészség jellemezze, 
✓ Segítse a szülők által létrehozott Szülői Szervezet munkáját, működésüket, igény szerint vegyen 

részt az összejöveteleken 
✓ Szervezze meg a csoportos szülői értekezleteket, mérje fel a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos 

igényeit, tegyen javaslatot a szülői fórum témáira 
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Kötött munkaidőn felüli, rendes munkaidőn belüli a munkatervben meghatározott feladatok: 

✓ Előkészület, felkészülés a következő napi tevékenységekre, 
✓ Nevelési értekezleteken való részvétel, felkészülés, szakirodalom tanulmányozása, 
✓ Önképzés, továbbképzés, 
✓ Szabadidős programok szervezése, azokon való részvétele, (kirándulások szervezése, 

munkadélutánok, óvodai programok, úszás, korcsolya, stb.), 
✓ Szülőértekezletek, fogadóórák, nyíltnapok, családlátogatások szervezése, 
✓ Az óvodai csoport esztétikumának, célszerűségének folyamatos fejlesztése, 
✓ Nevelőtestülettel való együttgondolkodás, közös tevékenységeken való részvétel, (óvónői, 

munkatársi, nevelői értekezletek a munkaterv alapján, kerületi szakmai fórumok stb.), 
✓ Törekedjen a jó munkakapcsolat kiépítésére az intézmény minden munkatársával, segítse tudásával, 

szakmai felkészültségével az óvoda irányítását, az óvoda igazgatóját, 
✓ Magatartásával, óvodán belüli, kívüli hozzáállásával építse az óvoda jó hírnevét, 
✓ Ha a Munkaterv előír ügyeleti időd, tartsa be. 
✓ Vegye tudomásul a 2013-2014. évi Munkatervben előírt intézményi nyitva tartási időt. 
✓ Maximális tudásával segítse a kijelölt gyakornok munkáját valamint agyakornokokra vonatkozó 

jogszabályok, törvények előírásainak betartásával támogassa a gyakornok felkészülését. 
 

Évente egy akolommal részt vesz a Munka,- és Balesetvédelmi,- Tűzvédelmi oktatáson, valamint 

az orvosi vizsgálaton. 

Közreműködik az Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend felülvizsgálatában.  

Tudomásul veszi az éves Munkatervben előírt kötött munkaidőre vonatkozó időbeosztást. 

Nyilatkozat: 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Egyben kijelentem, hogy az általam használt gépekért, értékekért, valamint a csoportszobában 

elhelyezett berendezési tárgyakért, a munkám során használt eszközökért anyagi felelősséggel 

tartozom. 

Kelt:  

 

 

 

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

       Munkavállaló        Munkáltató 
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Munkaköri leírás (minta) 

(a Munkaköri leírás hatálya: az aláírás napjától) 

Munkáltató megnevezése:                            Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda  

Munkavállaló neve:     

Megbízatásának megnevezése:  Gyermekvédelmi felelős 

Munkaterülete:     

Munkaideje:                                                   gyermekvédelmi feladatait a kötelező órán felül látja el  

Közvetlen felettese:  Óvodavezető 

                                                                          

Munkáját a hatályos Köznevelési valamint Gyermekvédelmi és Esélyegyenlőségi Tv, valamint végrehajtási 

utasításai alapján, az óvoda SZMSZ, és a mellékletét képező Gyermekvédelmi szabályzat betartásával, az 

éves gyermekvédelmi feladatok ütemezésével végzi. 

 

Munkájának általános érvényű feladatai: 

✓ Munkáját, megbízatását a fenti jogszabályok figyelembe vételével végzi. 
✓ Ismeri, tájékozódik a folyamatos gyermekvédelmi jogszabályzókról, azokról folyamatosan tájékoztatja 

nevelőtársait. 
✓ A tevékenységével kapcsolatos eseményeket naprakészen dokumentálja (ellenőrzési napló) 
✓ Részt vesz a költségvetési koncepció elkészítésében. 
✓ A fenntartó által kért gyermekvédelmi beszámolókat elkészíti, azt az óvodavezetőnek ellenőrzésre átadja, 
✓ Munkáját teljes titoktartással végzi. 

 
Speciális feladatai: 

✓ Segíti a csoportos óvodapedagógus gyermekvédelmi munkáját 
✓ Közreműködik a család – óvoda- iskola kapcsolatának felelősével, segíti a szülői fórumok megszervezését, 

megtartását. 
✓ Részt vállal a családok tájékoztatásában szakirodalom ajánlással, az Eü. Szolgáltatási rendszer ismertetésével, 

a szociális segítő hálózat munkatársainak ismertetésével. 
✓ Folyamatosan figyelemmel kíséri az óvoda gyermekvédelmi dokumentumtárát, ezt aktualizálja a változások 

függvényében. Ennek érdekében napi kapcsolatban van a csoportos óvodapedagógussal, utána jár az 
információknak. 

✓ A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek segítése, a családdal élő kapcsolat. 
 

Kapcsolattartás: 

✓ Az óvodavezető - az intézkedések szükségességének mértékében- tájékozatja az egyes intézkedések 
megtételéről, 

✓ Évente két alakalommal beszámol a nevelőtestület előtt, a gyermekvédelmi feladatok elvégzéséről. 
 

Záradék: A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek  
tekintem, annak egy példányát átvettem. 
 
Kelt:  

 

       Munkavállaló        Munkáltató 
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Munkaköri leírás (minta) 
(a Munkaköri leírás hatálya: az aláírás napjától) 

Munkáltató megnevezése:                      Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda  

Munkavállaló neve:     

Munkakör megnevezése:  Dajka 

Munkaterülete:      

Munkaideje:                                                   heti …..óra    

Főbb tevékenysége:   Dajkai teendők, gondozás, takarítás  

Megbízatása:                                               Csoportos dajka, konyhai teendők ellátása 

 

Az óvodapedagógus közvetlen segítőtársa, folyamatos jelenlétével segíti az óvodapedagógust a 

nevelőmunkában. 

 

Általános feladatai, ha dajkai teendőket végez: 

✓ Az óvodapedagógussal együttműködve segít a gyermekek ellátásában: 
      Gondozás,(Öltöztetés, Étkezés, Fürdőszoba használat) 

✓ Segíti az óvodapedagógust a tevékenységek, foglalkozások előkészületeiben, játszik a gyermekekkel 
✓ Segíti a gyermekek óvását, védelmét, jelzi a gyermekek épségét veszélyeztető tényekről az 

óvodapedagógust, az óvodavezetőt. 
 

Speciális feladatok: 

✓ Közreműködik a korcsolya, úszás, séták, kirándulások, és egyéb csoportos és óvodai programok 
segítésében, közreműködik a gyermekek felügyeletében az óvodapedagógus irányítása mellett, 
játszik a gyermekekkel, 

✓ Ünnepek, játszóházak, előkészítése, aktív részvétel 
✓ Közreműködik az óvodapedagógus irányításával a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek   

nevelésében. 
 

Tisztasági feladatai: 
Tisztasági, takarítási teendőit a TISZTÍTÁSI, TAKARÍTÁSI, MOSOGATÁSI UTASÍTÁS 
előírásainak megfelelően, annak ismeretében látja el. 
 

✓ Csoportszoba, mosdóhelységek, reszortterület takarítása, rendben tartása, 
✓ Napi takarítás, portörlés, felmosás, lemosás, 
✓ Szükség szerint az udvar tisztántartásában, gondozásában való közreműködés. 
✓ Szükség szerint, rugalmasan kezeli és oldja meg, a csoporthoz tartozó textíliák mosását, vasalását az 

arra kijelölt napon  
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✓ Előkészíti, elvégzi a gyermekek étkezéséhez kapcsolódó teendőket, tálalás, edénye előkészítése a 
csoportba, edények elszállítása mosogatáshoz, visszavitel a csoportba 

✓ Segít a csoportos edények elmosogatásában, (dupla terítés esetén), konyhai teendőket végez 
(reggeli, uzsonna, tízórai elkészítés) 

✓ Közreműködik, a konyha, a mellékhelyiségek, közös helységek tisztántartásában, a saját 
ruhaneműjének TISZTÍTÁSI, TAKARÍTÁSI, MOSOGATÁSI UTASÍTÁS alapján történő kezelésére, 

✓ Nagytakarítást havi egy alkalommal végez, annak időpontját rugalmasan tervezi meg, úgy hogy a 
gyermekcsoport tevékenységét ne akadályozza. Reszortterületét tisztántartja. 

 

 

Feladatai: 

 

DÉLŐTT: 

 

✓ Reggel: közreműködik a gyerekek fogadásában, 

✓ Előkészíti a reggelit, ételmintát tesz el, létszámot ellenőriz,  

✓ Virágok öntözése, portalanítás, a terem előkészítése a gyermekek fogadására, asztalok, székek 

elhelyezése, az óvodapedagógusokkal való egyeztetés alapján a játékok, egyéb eszközök 

előkészítése, 

✓ Szükség szerint besegít, esős sáros időben a folyosó, öltöző folyamatos tisztántartásába, 

✓ Segít a gondozási teendők ellátásban, mosdóhasználat, folyamatos étkezés, 

✓ Előkészíti a gyümölcs-fogyasztást, 

✓ Segít a levegőzés előtti,- utáni öltöztetésben, vetkőzésben, miden alkalommal ellenőrzi, a 

gyermeköltőzök rendjét, a függönyöket, 

✓ A csoportban előkészíti az ebédeltetés eszközeit, az óvodapedagógussal történt egyeztetések 

figyelembe vételével, 

✓ Étkezés után: Feltakarítja a csoportot, előkészül a pihenéshez, kihelyezi az ágyakat, szellőztet, 

segít a gyermekek pihenés előtti gondozási teendők ellátásában, 

✓ Elvégzi az étkezések utáni mosogatást, konyha rendbetételét 

✓ Fertőtleníti a mosdót, előkészíti a következő napi textíliát, szükség szerint mos, vasal. 

 

 

DÉLUTÁN: 

 

✓ A csoportban elvégzi a pihenés utáni elrakodást, az ágyazást, 

✓ A csoportnak előkészíti az uzsonnát, az étkezéshez szükséges feltételeket, 

✓ Uzsonna után elmosogat, 

✓ Az időjárás függvényében közreműködik a gyermekek levegőzés előtti öltöztetésében, ill. a 

vetkőztetésében, 

✓ A gyermeke udvaron tartózkodása esetén megkezdi a napi takarítást, fertőtlenítést, a 

másnapra való előkészületet, (porszívózás, portörlés, felmosás, szeméttárolók kiürítése) 

✓ Távozás előtt ellenőrzi a csoportszobában, a folyosón az ajtókat, ablakokat. 

 

Napi konyhai feladatai:  

✓ reggeli előkészítés folyamatos reggelizést követő mosogatás, rendrakás. 
✓ 10-11-ig a tálalókonyha, az evőeszközök előkészítése az ebédeltetéshez, fertőtlenítés 
✓ kb.: 11-kor az ebéd átvétele, a szállítólevél aláírással történő igazolása 
✓ ételminta előírás szerinti eltevése, az uzsonna szabályos tárolása, hűtőbe való elhelyezése, 
✓ az étel, az ebéd, csoport létszámnak megfelelő adagolása, hőfok eltérés esetén a megfelelő hőfok 

biztosítása,(hűtés, melegen tartás ), (minden ételt ki kell adagolni az ételszállító edényből!) 
✓ a tálalást követően az ételszállító edények fertőtlenítése, elmosása, 
✓ a gyermekek ebédeltetése után folyamatos mosogatás, három fázisban  
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✓ fertőtlenítés, felmosás, 
✓ az uzsonna előkészítése, adagolása, 
✓ folyamatos mosogatás 
✓ délután fertőtlenítő napi takarítás, a következő nap előkészítése.  
 

Heti feladatai: 

✓ fertőtleníti a hűtőtereket, 
✓ szükség szerint a szekrények, csempe lemosása, fertőtlenítése, 
✓ A dolgozók részére a mosdók, WC-ék ellenőrzése, a TISZTÍTÁSI, TAKARÍTÁSI, MOSOGATÁSI 

UTASÍTÁS előírásainak megfelelően (feliratok, toalett eszközök biztosítása (törölközők folyamatos 
tisztántartása, mosása), 

Egyéb feladatai: 

 

✓ Kiemelt feladata, hogy az óvoda a reggeli érkezés és délutáni távozást leszámítva (1-1 óra) az óvoda 
kapuja és bejárati ajtaja zárva legyen!   

 

Havi feladatok: 

✓ Ágynemű le- és felhúzása, mosdók nagytakarítása, 
 

Negyedéves feladatok: 

✓ Ablaktisztítás, függönymosás, 
✓ Babaruhamosás, játékok fertőtlenítése, székek, asztalok fertőtlenítése, szőnyeg gépi tisztítása 
 

Egyéb feladatok: 

✓ WC papír, szalvéta, papír zsebkendő előkészítése, kihelyezése 
✓ Szükség szerint rendrakás a raktárban, 
✓ A nyári nagytakarítás rugalmas ütemezése nyáron, az évkezdés előtt minden takarítási teendő 

ellátása. 
✓ köteles évi egy lakalommal Kötelező orvosi alkalmassági és Munkavédelmi és Tűzvédelmi 

oktatáson részt venni, annak előírásait, maradéktalanul elfogadni, betartani, 
✓  rábízott tárgyakért, eszközökért, gépekért feleséggel tartozik, azok meghibásodását, valamint az 

életet veszélyeztető helyzeteket köteles azonnal az óvodapedagógusnak jelenteni. 
A munkájának végzéséhez kapcsolódó szakmai fórumokon részt vesz, munkatársi értekezlet, a 

munkaköréhez tartozó információkat beszerzi, igény szerint továbbképzi magát. 

Nyilatkozat: A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak 

egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam használt gépekért, értékekért, valamint a 

munkám során használt eszközökért anyagi felelősséggel tartozom. 

Kelt:  

  Munkavállaló        Munkáltató 
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Munkaköri leírás 
(a Munkaköri leírás hatálya: az aláírás napjától) 

 

Munkáltató megnevezése:                      Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda   

Munkavállaló neve:                  

Munkakör megnevezése:  Pedagógiai asszisztens 

Munkaterülete: Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda és telephelyi az 

óvodavezető utasítása alapján 

Munkaideje:                                                  40 óra/hét 

Reszortfeladata:                                          Állóeszköz felelős, 2014. október 01.-től                                                          

 Közvetlen felettese:                                   Óvodavezető 

Munkáját a hatályos Köznevelési törvény valamint azok végrehajtási utasításai, az óvoda 

Pedagógiai Programja, az intézményi SZMSZ, és a Házirend, valamint a mindenkori 

hatályos Munkaterv szabályai alapján látja el.  

 
A pedagógiai asszisztens feladatai: 

 

• Munkáját a központi oktatási szabályozásban (törvények, rendeletek), valamint az 
 alapdokumentumokban (Pedagógia Program, SZMSZ, Házirend) leírtak szerint 

kell végeznie. 

• Fő feladata a kijelölt óvodai csoport felügyelete, kísérése, gondozása, igényes 

szabadidős foglalkoztatása, a beosztása szerint. 

• Munkaidejében a gyerekekkel való közvetlen foglalkozást lát el, az óvodai 

tevékenységek eszközeinek előkészítését, a foglalkozásokra való szervezést és 

felkészülést végez. 

• A tevékenységek alatt az óvodapedagógus útmutatása alapján, vagy egyéni 

felzárkóztatással segíti a gyermek eredményességét, eszközöket vesz elő. 

• Segíti az óvodai csoport étkezéseit, ügyel a személyi és környezeti higiénés szabályok betartására, a 

helyes szokások kialakítására. 

• Aktívan részt vesz az óvodai programok előkészítésében, szervezésében, 

rendezvényeken segíti a programok megvalósítását. 

• Szerepet vállal szervezett kulturális programokban. 

• Részt vesz meghívás esetén szülői értekezleten, a munkatervi fogadóórákon. 

• Gondoskodik a gyermekek testi és erkölcsi védelméről, személyiségük fejlesztéséről, a balesetek 

megelőzéséről, óvja a gyermekek jogait, az emberi méltóságot. 

• A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében 

közreműködik, az óvodapedagógus útmutatásait követve. 

• Precízen vezeti a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a munkájával kapcsolatos 

adminisztrációt. 

• Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat, 

amelyekkel a felettese megbízza. 

• A felsoroltakon kívül köteles a munkaköréhez kapcsolódó, a munkaköri leírásban nem nevesített 

pedagógiai feladatokat is ellátni, amellyel az intézmény vezetője, felettese megbízza. 
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Hatáskörök, jogkörök: 

 

• Hatásköre kiterjed teljes tevékenységkörére. 

• Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. 

• Jogosult (és köteles) az közvetlen vezetője figyelmét felhívni, minden szabályellenes jelenségre. 

 

Felelősségi kör: 

 

• a feladatkörébe tartozó tevékenységek színvonalas teljesítése, 

• az feladatainak megszabott határidőre történő elvégzése; 

• az SZMSZ-ben, Pedagógia Programban és a Házirendben megfogalmazott feladatok és követelmények 

teljesítése. 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

• Munkaköri feladatai határidejének be nem tartásáért, vagy hiányos elvégzéséért. 

• A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért. 

• A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért. 

• Leltáríven átvett eszközökért anyagi felelősséggel tartozik, a meghibásodásukat írásban jelenti 

közvetlen felettesének. A javításra átadott eszközt a leltáríven dátummal fel kell tüntetni az átadás napját. 

• A munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. 

• A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért. 

 

Információs kapcsolatok: 

 

• Az eredményes munkához nélkülözhetetlen információkat kap intézményi 

értekezleteken továbbá közvetlen felettesétől. Tanügyi, pedagógia, 

gazdasági, személyügyi kérdésekben a feladatért felelős vezetőnek adhat és tőle kérhet információt. 

• Joga van minden olyan információt megkapni, amit a gyerekek fejlődése érdekében kér az 

óvodapedagógusoktól. 

• Kötelessége minden olyan információt átadni, mely az óvodapedagógusok 

munkavégzéshez szükséges. 

• A gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságának és jogainak maradéktalan 

tiszteletben tartása mellett, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon. 
 

Helyettesítések: 

Az intézmény vezető kijelölése alapján. 

 
Titoktartási kötelezettség: 

 

• harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, családjával kapcsolatos 

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

során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül 

fennmarad. 

• A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek 

fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 

• A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése 

súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 

 

Évente egy akolommal részt vesz a Munka,- és Balesetvédelmi,- Tűzvédelmi oktatáson, valamint 
az orvosi vizsgálaton. 
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A munkaértékelés kritériumai: 

 

Belső ellenőrzés értékelése alapján, valamint a külső szakértővel történő értékelés szakmai ellenőrzés 

során. 

 
A munkaköri leírás visszavonásig érvényes. A munkaköri leírás módosításának jogát a 

körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

Nyilatkozat: 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Egyben kijelentem, hogy az általam használt gépekért, értékekért, valamint a csoportszobában 

elhelyezett berendezési tárgyakért, a munkám során használt eszközökért anyagi felelősséggel 

tartozom. 

 
 

Kelt: Budapest, 20.. év …. hó …..nap 

 
 
 
 
 
 
 
 
Munkavállaló                                                            Munkaadó 
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MUNKASZERZŐDÉS (minta) 

 

amely létrejött egyrészről az 1. pontban nevezett munkáltató, másrészről pedig a 2. pontban 

nevezett munkavállaló között a mai napon, az alábbiakban rögzített feltételekkel. 

 

1. Munkáltató adatai: 
 

 

2. Munkavállaló adatai: 
 

 

3. A munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján a munkajogviszony időtartama: 

       □ határozott időtartamú jogviszony           x határozatlan időtartamú jogviszony  

 

Munkáltató megnevezése: Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda 

  székhelye: 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 61. 

cégjegyzékszáma:  

adószáma: 18272781-1-42 

   képviseli: óvodavezető 

          Munkavállaló neve:  

          szül. helye és ideje:  

           anyja neve:  

    lakcíme:  

          személyi ig. száma:  

            adószáma:  

           TAJ száma:  

A munkaviszony kezdete: A munkaviszony vége: 
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4. A munkavállaló munkakörének megnevezése: 2432   Óvodapedagógus, PED besorolása: 
……               következő kategória ugrás ideje: …………………… 

5. A munkavégzés helye:   

x állandó, mentori munkával összefüggő,  

vagy eseti helyettesítés elrendelése esetén                változó 

 

6. Közvetlen felettese: …….óvodavezető 

7. A munkavégzés időtartama:    □  …….. óra / nap                 x     óra / hét 

         teljes munkaidős                x részmunkaidős 

 

8. A munkaviszony jellege:          x főállású munkaviszony      □ további munkaviszony 

 

9. A munkavállaló személyi alapbére: □  …….….. Ft / óra       x   Ft / hónap 

 

azaz          ……………………………..forint 

10. A felek által kikötött próbaidő:            nincs  próbaidő          □               nap / hónap 

 

11. A felek által kikötött felmondási idő:            30                 nap / hónap 
 

12. A munkavállaló kijelenti, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 
munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé. 

 
13. A munkáltató a fentebb rögzített adatok alapján alkalmazza a munkavállalót, a 

munkavállaló pedig a munkáltató alkalmazásába lép. A felek tudomásul veszik, és magukra 
nézve kötelező érvényűnek tartják a munkaszerződés további pontjaiban megfogalmazott 
kitételeket. 

 

14. A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó 
szabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni, részére a 
munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően – az érvényes jogszabályok szerint 
kötelezően levonandó adók és járulékok után – munkabért fizetni.  

 

……év  …… hónap  …… nap ….... év ……hónap .… nap / határozatlan 
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15. A munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint köteles ellátni, továbbá köteles 
o az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét 

munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére 
állni; 

o munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó 
szabályok, előírások és utasítások szerint végezni; 

o munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan 
magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, 
munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő; 

o munkáját személyesen ellátni. 
 

16. A munkavállaló köteles munkaidejét a NKT. óvodapedagógus munkaidőre vonatkozó 
előírásainak megfelelően, a Munkaidő nyilvántartás és jelenléti ív szerint letölteni, és azt 
naponta aláírásával igazolni, amelyet a munkáltatónak is igazolnia kell. 
 

17. A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a 
munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat 
megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely 
munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a 
munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. 
 

18. Amennyiben a munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt 
vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, köteles azt a munkáltatójának bejelenteni. 
A munkáltató a jogviszony létesítését megtilthatja, ha az jogos gazdasági érdekeit 
veszélyeztetné. 

 
19. A munkáltató, a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a 

munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy 
súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást 
tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A munkaviszony rendkívüli 
felmondással megszüntethető akkor is, ha a munkavállaló: 
 

o a munkavégzés helyén ittas vagy önhibájából eredő bódult állapotban jelenik meg, 
o a munkavégzés helyéről önkényesen eltávozik, vagy attól menthető ok nélkül távol 

marad, 
o a munkáltatói utasításnak szándékosan vagy súlyos gondatlansággal nem tesz eleget, 
o a munkáltatónak szándékosan kárt okoz (szándékos rongálás, lopás stb.), 
o az üzleti titkot megsérti. 

 
20. A jelen munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató az alábbiakról tájékoztatja 

munkavállalót: 
 

o a munkavállaló munkaköri feladatai, 
o a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, 
o a munkavállalóra vonatkozó irányadó munkarend, 
o a munkabér összege és a munkabér egyéb elemei, 
o a bérfizetés napja, 
o a munkába lépés napja, 
o a rendes szabadság mértéke és számítási módja, 
o a rendes szabadság megállapításának, kiadásának szabályai és ütemezése, 
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o a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő, 
o a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e vagy nem, 
o a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetről illetve üzemi tanácsról, 

üzemi megbízottról. 
 

21. Jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a NKT. és a Munka 
Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

22. Jelen munkaszerződés négy - egymással mindenben megegyező - példányban készült, 
amelyeket a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal 
erősítenek meg. 

 

 

Kelt:  

 

 

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

munkáltató       munkavállaló 
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MUNKASZERZŐDÉS (minta) 

 

Amely létrejött egyrészről az 1. pontban nevezett munkáltató, másrészről pedig a 2. pontban 

nevezett munkavállaló között a mai napon, az alábbiakban rögzített feltételekkel. 

23. Munkáltató adatai: 
 

 

24. Munkavállaló adatai: 
 

 

25. A munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján a munkajogviszony időtartama: 
Határozott időtartamú jogviszony                  határozatlan időtartamú jogviszony  

Munkáltató megnevezése:  Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda 

  székhelye: 1149 Budapest, Pósa Lajos u.61. 

cégjegyzékszáma:  

adószáma: 18272781-1-42 

   képviseli: óvodavezető 

          Munkavállaló neve:  

          szül. helye és ideje:  

           anyja neve:  

    lakcíme:  

          személyi ig. száma:  

            adószáma:  

           TAJ száma:  

A munkaviszony kezdete: A munkaviszony vége: 
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26. A munkavállaló munkakörének megnevezése: 5221 dajka 
 

27. Közvetlen felettese: óvodapedagógus 
 

 
28. A munkavégzés helye:                       állandó        változó 
 

29. A munkavégzés időtartama:    □  …….. óra / nap                 ……. óra / hét 

       teljes munkaidős                 részmunkaidős 
 

30. A munkaviszony jellege:           főállású munkaviszony      □ további munkaviszony 

 

31. A munkavállaló személyi alapbére: □  …….….. Ft / óra       x …Ft / hónap 

 

azaz …………… ……..…………… forint 

32. A felek által kikötött próbaidő:                                □  …  .….. nap / hónap 

 

33. A felek által kikötött felmondási idő:            .. nap / hónap 
 

34. A munkavállaló kijelenti, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 
munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé. 

 
35. A munkáltató a fentebb rögzített adatok alapján alkalmazza a munkavállalót, a 

munkavállaló pedig a munkáltató alkalmazásába lép. A felek tudomásul veszik, és magukra 
nézve kötelező érvényűnek tartják a munkaszerződés további pontjaiban megfogalmazott 
kitételeket. 

 

36. A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó 
szabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni, részére a 
munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően – az érvényes jogszabályok szerint 
kötelezően levonandó adók és járulékok után – munkabért fizetni.  

 
37. A munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint köteles ellátni, továbbá köteles 

o az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét 
munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére 
állni; 

o munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó 
szabályok, előírások és utasítások szerint végezni; 
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o munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan 
magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, 
munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő; 

o munkáját személyesen ellátni. 
 

38. A munkavállaló köteles munkaidejéről a munkáltató útmutatása szerint nyilvántartást 
vezetni, amelyet a munkáltató igazol. 

 

39. A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a 
munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat 
megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely 
munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a 
munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. 
 

40. Amennyiben a munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt 
vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, köteles azt a munkáltatójának bejelenteni. 
A munkáltató a jogviszony létesítését megtilthatja, ha az jogos gazdasági érdekeit 
veszélyeztetné. 

 
41. A munkáltató, a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a 

munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy 
súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást 
tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A munkaviszony rendkívüli 
felmondással megszüntethető akkor is, ha a munkavállaló: 
 

o a munkavégzés helyén ittas vagy önhibájából eredő bódult állapotban jelenik meg, 
o a munkavégzés helyéről önkényesen eltávozik, vagy attól menthető ok nélkül távol 

marad, 
o a munkáltatói utasításnak szándékosan vagy súlyos gondatlansággal nem tesz eleget, 
o a munkáltatónak szándékosan kárt okoz (szándékos rongálás, lopás stb.), 
o az üzleti titkot megsérti. 

 
42. A jelen munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató az alábbiakról tájékoztatja 

munkavállalót: 
 

o a munkavállaló munkaköri feladatai, 
o a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, 
o a munkavállalóra vonatkozó irányadó munkarend, 
o a munkabér összege és a munkabér egyéb elemei, 
o a bérfizetés napja, 
o a munkába lépés napja, 
o a rendes szabadság mértéke és számítási módja, 
o a rendes szabadság megállapításának, kiadásának szabályai és ütemezése, 
o a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő, 
o a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e vagy nem, 
o a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetről illetve üzemi tanácsról, 

üzemi megbízottról. 
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43. Jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

44. Jelen munkaszerződés négy - egymással mindenben megegyező - példányban készült, 
amelyeket a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal 
erősítenek meg. 

 

 

Kelt:  

 

 

 

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

Munkáltató       munkavállaló 
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9. sz. melléklet 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

1. Jogszabályi háttér:  
 
2011. július 11-én az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról.   
  
 Az Alaptörvény VI. cikke mindenki számára biztosítja a személyes adatok védelméhez és a közérdekű 
adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot.  
Az információs önrendelkezési jog az egyén „azon joga, hogy alapvetően maga döntsön személyes 
adatainak kiszolgáltatásáról és felhasználásáról.” 15/1991. (IV.13.) AB határozat. Az információs 
önrendelkezési jog a személyes adatok védelmét biztosítja. 
  
2. Az adatvédelem szabályai: 
  
Az adatvédelem szabályai minden adatkezelőre vonatkoznak.  
Az adatvédelmi jogszabályok betartása, adatkezelési szabályzat készítése kötelező mindenhol, ahol 
személyes adatokat kezelnek.  
  
3. Adatbiztonság : 
  
 Az új adatvédelmi törvény megállapítja a felelősséget.  
  
4. Az adatbiztonság követelményeinek be nem tartása: 
  
A törvény lehetőséget biztosít az adatkezelő részére, hogy maga válassza meg az adatok biztonságát 
garantáló eszközöket és módszereket, ugyanakkor komoly anyagi és akár büntetőjogi szankciókkal is 
járhat az adatbiztonság követelményeinek be nem tartása.  
 
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az adatokhoz 
való jogosultatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, a hozzáférhetetlenné válás vagy más 
események megelőzhetők legyenek.  
Megfelelő technikai védelemmel kell biztosítani, hogy eltérő célú elektronikus nyilvántartások ne 
legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.  
  
 5. Adatfajták, adatkezelés, adatbiztonság  
 

• Adatfajták:  
  Személyes adat 3. § (2)  
  Különleges adat 3. § 3. a); b)  
  Közérdekű adat 3. § 5.  
  Közérdekből nyilvános adat 3. § 6. 16  
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• Adatkezelés 3. § 10  
  
  Adatkezelési műveletek 3. § 11-17.  
  Adattovábbítás –i nyilvántartást vezetni kell  
  Nyilvánosságra hozatal  
  Adatmegjelölés (pl. SNI - sek)  
  Törlés  
  Zárolás  
  Megsemmisítés  
  Feldolgozás  
 

• Adatfajták:  
 
Személyes adat:  
 
Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy 
több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, 
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
 
Különleges adat:  
 
- a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra,  
- a politikai véleményre vagy pártállásra,  
- a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre,  
- az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,  
- a szexuális életre vonatkozó személyes adat,  
- az egészségi állapotra, a  
- kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,  
- valamint a bűnügyi személyes adat 
 
Közérdekű adat:  
 
Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy 
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, 
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, 
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen: a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, 
szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a 
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó 
adat. 
 
Közérdekből nyilvános adat:  
 
A közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, 
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;  
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Adatkezelés 3. § 10-17  
  
Adatkezelés:  
 
 Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így különösen: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők 
rögzítése. 
 

Adatkezelési műveletek 3. § 11-17.  
 
Adattovábbítás:  
 

• az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele 

• nyilvánosságra hozatal:  

• az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;  

• adattörlés:  

• az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem  
lehetséges;  

 
Adatmegjelölés:  
 

• az  adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;  
 
Adatzárolás:  
 

• az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre 
történő korlátozása céljából;  

 
Adatmegsemmisítés:  
 

• az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;  
 
Adatfeldolgozás:  
 

• az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;  

   
Adatfelelős:  
 

• azon intézmény, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot 
előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;  

 
Adatközlő:  
  

• az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az 
adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;  
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Adatállomány:  
 

• az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;  
 
Harmadik személy:  
 

• olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 
vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

  
6. Adatkezelési kötelezettség és lehetőség  
 

• Nyilvántartási kötelezettség 41. § 1.  

• Alkalmazottak adatai 41. § (2) (3)  

• Gyermekek adatai 41. § (4)  

• Adattovábbítás  

• Alkalmazottak adatai 41. § (5) (6)  

• Gyermekek adatai 41. § (7) (8)  

•  További adatkezelés lehetősége  
 
A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban 
biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból 
azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való 
jogosultsága.  
  
Nyilvántartási kötelezettség  
 
A köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési intézmény  
(a továbbiakban: köznevelési feladatokat ellátó intézmény) köteles a jogszabályban előírt 
nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos 
statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni. 
  
1. Az intézményben az alkalmazottakról nyilvántartott adatok a következők lehetnek:  
  
• név, születési hely, idő, állampolgárság;  
• lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosítószám;  
• munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok,  
  iskolai végzettség, szakképesítés, erkölcsi bizonyítvány 

• munkában eltöltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba  

• beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok;  

• alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak, és más elismerések, címek;  

• munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás,  

• munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés,  

• kártérítésre kötelezés;  

• munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény,  

• továbbá az azokat terhelő tartozások és annak jogosultja;  

• szabadság, kiadott szabadság;  

• az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei;  

• az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei;  

• az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei;  
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• egyéb adat (a munkavállaló hozzájárulásával).  
  
2. Az adatok kezelésére jogosultak:  
  
• az alkalmazottak tekintetében az intézmény vezetője, helyettese;  
• az intézmény vezetője tekintetében a fenntartó Alapítvány.  
  
3. Az adatok továbbíthatók:  
 
A fenntartónak, kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, államigazgatási  
szerveknek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a 
nemzetbiztonsági szolgálatnak.  
 
4. Az intézményben a gyermekekről nyilvántartott adatok a következők lehetnek:  
  
• a gyermek neve, születési helye, ideje, neme, állampolgársága;  
• lakóhelyének, tartózkodási helyének címe;  
• társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító  
okirat megnevezése, száma,  
• a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;  
• a gyermek csecsemőkori fejlődésével kapcsolatos adatok;  
• a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok;  
• az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos adatok;  
• a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok;  
• a gyermekbalesetre vonatkozó adatok;  
• a gyermek oktatási azonosító száma;  
• egyéb adat ( a szülő hozzájárulásával).  
  
5. A gyermekek adatai továbbíthatók:  
 
a) a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv és  
a nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat;  
  
b) a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat  
intézményeitől a nevelési-oktatási intézménynek oda és vissza;  
 
c) az óvodai fejlődéssel kapcsolatban a szülőknek, az iskolának és a pedagógiai  
szakszolgálat intézményeinek;  
 
d) a gyermek óvodai fel- és átvételével kapcsolatban az érintett intézménynek;  
 
e) valamint a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek.  
  
 
7. Titoktartási kötelezettség  
  
A pedagógust hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a 
gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan adatot, információt illetően, amelyről a 
gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség független a 
foglalkozási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.  
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A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az értekezleteken a pedagógusok egymás közti, a gyermek 
fejlődésével kapcsolatos megbeszélésekre.  
  
8. Az adattovábbításra jogosult  
  
Az adattovábbításra az intézmény vezetője és az SZMSZ-ben szabályozott óvodavezető helyettes 
jogosult. 
.  
9. Önkéntes adatszolgáltatás  
  
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való 
részvétel nem kötelező.  
  
10. Az adatok statisztikai célú felhasználása  
  
Az alkalmazottak és gyermekek jelen szabályzatban felsorolt adatai statisztikai célra felhasználhatók, de 
statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon kell azokat átadni.  
  
 11. A közoktatás információs rendszere (KIR)  
 
(Nkt, 41. § (1) a bejelentkezési kötelezettségről)  
(Nkt. 44. § A KIR rendszerről és működtetéséről (oktatási azonosító; tanuló és alkalmazotti 
nyilvántartás))  
(és működtetéséről: oktatási azonosító, tanuló és alkalmazotti nyilvántartás; ) 
  
A Közoktatás Információs Rendszere a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, 
intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza.  
A Közoktatás Információs Rendszerébe az intézmény köteles bejelentkezni, valamint az  
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében előírt adatokat szolgáltatni.  
 
1. A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak:  
• aki óvodai jogviszonyban áll,  
• akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,  
• akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,  
• akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak,  
• akit óraadóként foglalkoztatnak.  
  
2. A gyermek nyilvántartás tartalmazza a gyermek  
• nevét, nemét, állampolgárságát,  
• születési helyét és idejét,  
• társadalombiztosítási azonosító jelét,  
• oktatási azonosító számát,  
• anyja nevét,  
• lakóhelyét, tartózkodási helyét,  
• sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,  
• jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét és 
befejezésének idejét,  
• jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,  
• nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,  
• jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,  
• nevelésének, oktatásának helyét,  
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A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás 
jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó részére, valamint a 
személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve részére.  
A nyilvántartásban adatot a jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított harminc évig 
lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.  
   
3. Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott  
• nevét, anyja nevét,  
• születési helyét és idejét,  
• oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,  
• végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a diploma 
számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD 
megszerzésének idejét,  
• munkaköre megnevezését,  
• munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,  
• munkavégzésének helyét,  
• jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,  
• vezetői beosztását,  
• besorolását,  
• jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,  
• munkaidejének mértékét,  
• tartós távollétének időtartamát.  
 
Az alkalmazotti nyilvántartásban adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó 
bejelentéstől számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik 
a nyilvántartásba.  
  
 12. Záró rendelkezések  
  
A központi óvodánál és telephelyeinél gondoskodni kell arról, hogy az Adatkezelési Szabályzatban 
foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven 
aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.  
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10. sz. melléklet 

VÉDŐ- ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

1. Az intézményi védő, óvó előírások. 
 

- A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, 
védelmét figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. 

- Olyan környezet kell kialakítani, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások 
magatartási formák kialakítására. 

- Gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva át kell adni a baleset-megelőzési ismereteket 
(közlekedési balesetek, mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés 
témakörében). 

- Fejleszteni kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését. 
- A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

tevékenységekkel együtt járó veszélyforrásokat, az óvodai nevelési év megkezdésekor, ismertetni 
kell. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell a csoportnaplóban. 

- Minden óvodapedagógusnak kötelessége a gyermekek figyelmét felhívni a nevelés során, minden 
tevékenység megkezdése előtt, az udvarra menetel előtt, séták előtt, kirándulások, az esetleges 
baleset megelőzése érdekében.  

- A gyermekek intézményen kívüli kísérete esetén csoportonként két óvodapedagógus és minden 
további tíz gyermek után egy dajkát kell biztosítani. 

- A balesetveszélyes tevékenység esetén egyszerre kevesebb gyermekkel, fokozott figyelemmel 
lehet csak foglalkozni (vágás, varrás, barkácsolás, speciális tornaszerek használata). 

- A gyermekek az intézmény létesítményeit, helységeit csak óvodapedagógus vagy dajka 
felügyelete mellett használhatják. 

- Az óvodapedagógusok a gyermekek elektromos áramütés elleni védelmét folyamatosan 
biztosítjáK, illetve a hálózat megfelelő védelmével. 

- Valamennyi a gyermekek számára veszélyforrást jelentő helyiséget, szekrényt zárva kell tartani. 
 

1.1. Gyermekbalesetek esetére vonatkozó szabályok: 
 

- A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván 

kell tartani. 

- A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és 

szervezési okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a 

minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer 

segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg 

nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni.  

 

A jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek 

kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 
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nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött 

jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell 

adni a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási 

intézményében meg kell őrizni. 

- Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, azonnal be kell jelenteni az intézmény 

fenntartójának. 

- Súlyos az a gyermekbaleset, amely 

• a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 

kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 

összefüggésben életét vesztette), 

• valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű 

károsodását, 

• a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, 

egészségkárosodását, 

• a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja 

nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

• a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy 

agyi károsodását okozza. 

- A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

- Az intézményvezető kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja 

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

elsősegélynyújtás 

- Ha a balesetet vagy veszélyforrást a dajka észleli köteles azonnal intézkedni, a 

veszélyforrásra pedig azonnal a vezető vagy helyettese figyelmét felhívni. 

- Jelentősebb testi sérülés / fejsérülés, ficam, törés, vágott, - szakított bőrseb stb. / esetén 

mentőt kell hívnia az óvodapedagógusnak. 

- A balesetről és a kezelés tényéről, helyéről a vezetőnek, illetve az óvodapedagógusnak 

értesítenie kell a szülőt. 

 

1.2. Egyéb balesetvédelmi szabályok: 

 

- Az intézmény munka-, és balesetvédelmi feladatok irányítását és ellenőrzését a vezető 

végzi. 

- Takarítási munkákat a gyermekek távollétében kell végezni. Vegyszereket, maró 

anyagokat a gyermekektől elzárt helyen kell tárolni. 

- A munka, - tűzvédelmi és bombariadóval kapcsolatos megfelelő szintű, részletes 

oktatást minden évben egyszer az a fenntartó által meghatározott oktatási tematika 

alapján tart, amely rögzítésre kerül, a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatási naplóban. 

Az oktatásokon mindenkinek kötelező a részvétel és az ott hangzottak tudomásul 

vétele. 

 

A pedagógusok feladata, hogy: 

- Haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melyek 

veszélyforrást jelenthetnek a gyermekek számára. 

- A mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos 

berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy 
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azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá. 

- Javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá 

tételére. 

 

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 

- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére, 

- a veszélyforrást jelentő munkahelyüket, eszközeiket mindig zárják. 

 

1.3. Óvodán belüli dohányzás 

 

- Az óvoda egész területén tilos a dohányzás. 

- Az óvoda területére – beleértve az udvart is – égő cigarettával belépni, illetve ott 

dohányozni tilos! Az óvoda épületében, valamint a kerítésen belüli területén sem lehet 

dohányzóhelyet kijelölni, akár használják a gyermekek, akár nem!1 A dohányzóhely 

nem lehet az intézmény bejáratától számított 5 méteren belül. 

- Dohányzást tiltó feliratot az utcai kerítésen jól látható módon ki kell függeszteni. (1. sz. 

melléklet A nem dohányzók védelméről a védő- óvó előírások 1.3. pont 

elválaszthatatlan része)  

- A szabályzatban foglaltak megsértése fegyelmi eljárással szankcionálható. 

- A szabályzat ellen vétő személy viseli a hatósági eljárás szankcióit és anyagi vonzatát. 

- A szabályzatban foglaltak ellenőrzéséért tagintézményenként a belső ellenőr felelős, aki 

napi rendszerességgel végrehajtja az ellenőrzést. 

 

2. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket. 

  

Tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők: 

- A gyermekek testi épségét veszélyeztető tűz- és bombariadó esetén fontos követelmény 

a pánikmentesség megőrzése, a fegyelmezett magatartás. 

- Akinek a tudomására jut a tűz-, vagy bombariadó, annak haladéktalanul és pánikkeltés 

nélkül értesíteni kell a vezetőt, mindenkori helyettesét, vagy a tagintézmény-vezetőt, 

- a helyszínen tartózkodó vezető értesíti a tűzoltóságot és a rendőrséget 

- az épület kiürítéséről, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság 

információja alapján a helyszínen tartózkodó vezető dönt 

 

- a tűzvédelmi megbízott gondoskodik a tűz - és bombariadó terv szerinti szervezett 

mentésről, évi egy alkalommal kiürítési gyakorlatot tart. 

- Az épületből történő kimenetel után biztonságos környezetbe, megfelelő távolságra kell 

vinni a gyermekeket. 

- A helyszínen tartózkodó vezető intézkedik valamennyi helység ellenőrzéséről, hogy 

nem maradt-e gyermek az épületben. 

- Az óvónő létszámellenőrzést tart a gyermekek között. 
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- További teendőket a tűz és bombariadó szabályzat tartalmazza, melynek betartása az 

intézményvezető felelőssége. Feladatkörét megbízottja útján látja el. 

- A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben 

értesíti a fenntartót. 
 

3, Záró rendelkezések  
 

A központi óvodánál és telephelyeinél gondoskodni kell arról, hogy a „Védő- óvó előírások”-
ban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz 

csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

11. sz. melléklet 
 

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA 
(1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) 

 és TELEPHELYEI 

 
 

MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) 
FUNNYKIDS ÓVODA (8248 Nemesvámos, Kossuth u. 79.) 

 
 
 

TISZTÍTÁSI, TAKARÍTÁSI, MOSOGATÁSI UTASÍTÁS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2020. 
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A D A T L A P 
 
 
 

 
 

1. A fenntartó neve: 
 

Aranyló Napraforgó Alapítvány 

székhelye: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 61 

 

2. Intézményi összlétszám:  91 fő  

   

  

3.      Az intézmény hivatalos neve:    

         Az intézmény címe: 

Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda 

1149 Budapest, Pósa Lajos u. 61 

OM azonosító: 201627 

         Az intézménybe felvehető maximális      

         gyermeklétszám /csoport: 

         Intézmény típusa: 

 

 

50 fő / 2 csoport (25-25 fő) 

Óvoda 

 

4./1.  Telephely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u.31. 

Intézmény hivatalos neve: Meggyeskert Óvoda 

         Az intézménybe felvehető maximális 

gyermeklétszám /csoport: 

 

25 fő / 1 csoport 

 

4./2.  Telephely: 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 79. 
 

Intézmény hivatalos neve: Funnykids Óvoda 

         Az intézménybe felvehető maximális 

gyermeklétszám / csoport: 

 

16 fő / 1 csoport 

 

 
Az intézmény jogállása:  
             önálló jogi személy 
 
Az intézmény típusa:        Óvoda 

 
Az intézmény tevékenységei: 
 

a./ ellátandó alaptevékenysége:       Óvodai nevelés (TEÁOR: 8510 iskola     
      előkészítő oktatás) 

          b./ az alaptevékenységhez kapcsolódó         
                kisegítő és kiegészítő tevékenység: 
 

       562912 óvodai intézményi étkeztetés 
       562917 munkahelyi étkeztetés 

 
Trefeli Renáta 
(30/591-14-20) 

Az intézmény vezetője:              
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AZ INTÉZMÉNY TERÜLETÉRE VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS UTASÍTÁS 

 
 

I. AZ INTÉZMÉNY KIALAKÍTÁSA  
 

 

 

1. Az intézmény környezetének és épületének kialakítása 
 

1.1. A személybejáratot el kell különíteni a teherforgalomtól. 
 
1.2. Az intézmény közvetlen környezetét rendben, tiszta állapotban kell tartani. 
 
1.3. Nem tárolható hulladék, csomagolóanyag és használt, kiselejtezett berendezés 

közvetlenül az épület mellett. 
 
1.4. Biztosítani kell a felsorolt anyagok elkülönített, szükség esetén zárt helyen történő 

tárolását az intézmény területétől megfelelő távolságban – de legalább olyan 
távolságra, hogy ne jelentsen veszélyforrást. 

 
1.5. A csapadékvíz elvezetését megfelelő csatornarendszerrel kell biztosítani. 
 
1.6. Az épületet kívül és belül megfelelő, ép állapotban kell tartani. Állapotát 

rendszeresen felül kell vizsgálni, ahol szükséges, a javításokat el kell végezni. 

 
2. Az intézmény belső kialakítása 
 

2.1. Az épületnek alkalmasnak kell lennie gyermekek fogadására. Biztosítani kell az 
intézmény belső rendjének kialakítását és annak fenntartását. 

 
2.2. Figyelembe kell venni az egyenes vonalvezetés kialakítását. Amennyiben 

lehetséges, el kell kerülni az útvonal-kereszteződéseket. 
 

2.3. Amennyiben erre lehetőség van, úgy el kell különíteni egymástól a tiszta övezet -
szennyezett övezetet, nedves övezet – száraz övezetet, alacsony kockázatú övezet 
– magas kockázatú övezetet.



86 

 

3. Falak 

 
3.1. A falak legyenek simák, nem porózus, könnyen tisztítható. 
 
3.2. A falak legyenek világos színűek és rovarkártevőktől mentesek. 

 
3.3. Gondoskodni kell a megfelelő szigetelésről, az illesztéseknél a szivárgás 

megakadályozásáról. 
 

3.4. A lepattogzott rétegű falburkolatot észlelés után javítani kell. 
 

 

4. Padozat 
 

4.1. A padozat alapja legyen megfelelő szilárdságú, készüljön tartós anyagból. Felülete 
ne kössön meg anyagokat, ne legyen toxikus hatása, legyen könnyen tisztítható, 
fertőtleníthető. 

 
4.2. A felület álljon ellen a környezet káros, korrozív hatásainak (termék, takarító-, 

fertőtlenítőszer). 
 

4.3. A padozat burkolatát megfelelő állapotban kell tartani, legyen mindig ép, repedés- 
és törésmentes. Bevonata összefüggő, tiszta és ezt megfelelő sűrűséggel 
ellenőrizni kell. 

 

 

5. Mennyezet 
 

5.1. A mennyezet felülete legyen sima, víz és párazáró és jól karbantartott. 
Rendszeresen takarítani kell, hogy mentes legyen a portól, leváló festéktől, 
pókhálótól, vakolatdaraboktól és egyéb szennyeződésektől. 

 
5.2. Minden mennyezetáttörés, födémcsatlakozás legyen zárt, megfelelően szigetelt. 

 
5.3. A hibás, repedt mennyezetet javítani kell, ennek megtörténtéig a fertőtlenítéshez 

hozzáférhetőséget kell biztosítani, az üreges részeket le kell zárni. 

 
 

6. Csővezetékek, elektromos vezetékek 
 

6.1. Egyszerű, könnyen tisztítható szerkezeteket kell alkalmazni. 
 

6.2. A villamos vezetékeket kábeltokban, fővezetékben vagy esetleg a berendezések 
csővázán kell vezetni. 

 

7. Világítás 
 

7.1. Megfelelő természetes, mesterséges vagy kevert világítást kell biztosítani az 
intézmény minden területén, különös tekintettel a foglalkoztató szobákban. 
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7.2. A mesterséges világítást úgy kell tervezni, hogy az a természetes fénynek megfelelő 
színösszetételű és egyenletes legyen, és ne keltsen zavaró árnyékokat, ne 
alakuljanak ki a foglalkoztatókban úgynevezett „sötét foltok”. 

 
7.3. A világítótesteket úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a lehető legkisebbre 

csökkentsük rajtuk a szennyeződés lerakódását, könnyen tisztíthatók legyenek. 
Törésük esetén ne okozzanak idegenanyag szennyezést. A törött világítótesteket 
azonnal cserélni kell! 

 
7.4. A világító berendezések épségét rendszeresen ellenőrizni kell. 

 
 

8. Szellőzés 
 

8.1. Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről, a gyermekek megfelelő közérzetének 
biztosítása érdekében. Fontos a levegő által történő átszennyeződés, 
páralecsapódás megakadályozása, a nem kívánatos páratartalom, penész- és 
szagképződés megelőzése, valamint a megfelelő hőmérséklet kialakítása. 

 

 
 

9. Nyílászárók 
 

 
9.1. Minden nyílászárót könnyen tisztíthatónak és fertőtleníthetőnek kell lennie! 

 
 

 

II. A BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA ÁLTALÁNOS 
UTASÍTÁS 

 
1. Alapelvek 
 

1.1. Az intézmény egész területén a gépet, berendezést és eszközt úgy kell elhelyezni 
és karbantartani, hogy ne veszélyeztesse a gyermekek testi épségét, ahhoz ne 
férjenek. 

 

• Legyenek könnyen tisztíthatók és fertőtleníthetők 

• Feleljenek meg a kívánt célnak 
 

A berendezéseket és eszközöket megfelelő állapotban kell tartani. Ahol azt a 
rendelet előírja, a gépek üzembe helyezésekor higiéniai minősítő bizonyítványt kell 
beszerezni. 
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2. Anyagok 

 
2.1. A konyhai berendezések, és eszközök élelmiszerrel érintkező felületeinek szerkezeti 

anyagait úgy kell kiválasztani, hogy azok tegyenek eleget a következő feltételeknek: 
 

• Ne vigyenek át szagot 

• Ne szennyezzék az élelmiszert 

• Legyenek rozsdamentesek 

• Felületeik legyenek simák, törés- és repedésmentesek 

• Legyenek jól tisztíthatók 

• Legyenek fertőtleníthetők 
 

 
 

3. Környezet, kezelés, karbantartás 
 

3.1. Az intézmény teljes területét és környékét karbantartani, takarítani kell és az észlelt 
hibák kijavításáról intézkedni kell. Nyitás előtt ellenőrizni kell a tisztaságot és 
sértetlenséget. 

 
 

 

III. HULLADÉK 
 
1. Hulladék 

 
1.1. Az élelmiszer eredetű és nem élelmiszer eredetű hulladék nem halmozódhat fel az 

intézményen belül. 
 

1.2. A nem élelmiszer eredetű hulladékot zárt szeméttárolóban kell elhelyezni. 
 

1.3. Az élelmiszer eredetű hulladék eltávolításáról gondoskodni kell!  
1.4. A hulladék gyűjtésére szolgáló edényt a kiürítés után tisztítani és fertőtleníteni kell. 

 
1.5. A hulladékok kezelése tekintetében a külön jogszabályokban foglalt előírásokat is 

be kell tartani. 
 

1.6. A veszélyes hulladékokat (pl: műanyag csomagolóanyagok, lejárt szavatosságú 
termékek, nyomtatópatron?), akinél keletkezik, az köteles az ártalmatlanításukról 
gondoskodni, valamint ennek megtörténtéig megfelelő, környezet- és egyéb 
károsodást kizáró módon tárolni. 
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IV. RÁGCSÁLÓ, ROVAR- ÉS EGYÉB KÜLSŐ FERTŐZÉS 

 
 

1. Rágcsáló, rovar- és egyéb külső fertőzés 
 

1.1. A rovar- és rágcsálóirtási tevékenységet 18/1998. (VI.3.) NM rendelet és az OEK által 

időszakosan kiadott "Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi 

kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről" szabályozzák. A rágcsáló- és 
rovarfertőzés elleni védelem kiterjed a rágcsálók, repülő rovarokat, madarakat, 
összes csúszó-mászót és repülő élőlényt, melyek szennyezhetik az intézmény 
területét. 

 
1.2. A hatékony védelemnek a megelőzésen kell alapulnia. A megelőzés alapja a 

környezet és az intézmény általános higiéniája, tisztasága, amelynek biztosítására 
írásos utasítást kell készíteni. El kell távolítani a környezetből minden olyan 
anyagot, hulladékot, víztócsát, amely a kártevőknek táplálékforrásul szolgálhat. A 
papír, élelmiszert, stb.. hulladékok szétszórásának megelőzésére hulladékgyűjtőket 
kell elhelyezni a megfelelő helyeken. 

 
1.3. Lehetőség szerint gondoskodni kell a használaton kívüli, felesleges gépek, eszközök, 

anyagok intézmény területéről történő eltávolításáról. 
 

1.4. Az ajtók nyitva tartását a szükséges minimumra kell korlátozni. 
 

1.5. Az anyagok, berendezések elhelyezésénél gondoskodni kell arról, hogy az ne 
vezessen fertőzési forrásul. 

 
1.6.  A beérkező anyagok és a tárolt anyagokat ellenőrizni kell, hogy mentesek-e az állati 

kártevőktől. 
 

1.7. A rágcsáló- és rovarfertőzés elleni védelem szabályozásának ellenőrzése a 
tulajdonos feladata. 

 
1.8. Szükség esetén és a jogszabályi előírások alapján rágcsáló- és rovarirtást megfelelő 

szakképzettséggel és engedéllyel rendelkező belső vagy külső szakember 
végezheti. A megelőző irtást minimálisan évente egy vagy két alkalommal el kell 
végezni. 

 
1.9. A rágcsáló- és rovarirtást, valamint az ellenőrzéseket megfelelően dokumentálni kell. 

 



90 

 

V. ÜVEGTÖRÉSEK 
 
1. Üvegtörések megelőzése és kezelése 
 

1.1.  Cél az üvegtörések megelőzése és ellenőrzési rendjének meghatározása az 
intézmény területén és helyiségeiben. 

 
1.2.  Az intézmény teljes területén az ott tartózkodókra potenciális veszélyforrást jelentő 

törhető üvegtárgyak és szerelvények alkalmazását lehetőség szerint kerülni kell. 
 

1.3. A közvetlen üvegveszély megelőzése érdekében a foglalkoztató helységekben, ahol 
erre mód van – a mennyezeten lehetőleg törhetetlen világítótesteket kell alkalmazni. 
 

1.4. Minden műszak kezdetekor a dolgozóknak szemrevételezéssel meg kell győződnie 
a védelemmel ellátott világítótestek és egyéb üveg eszközök, illetve berendezések 
üveg részeinek épségéről és amennyiben hiányosságot észlel, haladéktalanul meg 
kell tennie a megfelelő intézkedéseket. 
 

1.5. Hiba észlelése esetén a sérült tárgyakat azonnal el kell távolítani, illetve cseréjéről 
gondoskodni kell. 
 

1.6. Törés észlelésekor az arra kijelölt személy köteles megvizsgálni, hogy fenn áll-e a  
üveggel való szennyeződésének esélye.  
 

1.7. Csere után az azt végző dolgozó/gondnok/szakember a sérült részeket köteles 
azonnal az intézmény területéről elvinni, vagy zárható helyen tárolni, mind addig 
míg a végleges eltávolításra nem kerül sor.  
 

1.8. Munkaidőben a dolgozóknak kötelességük figyelemmel kísérni a világítótestek és 
egyéb üvegek épségét.. 

 
1.10. Felelősségek: 

 
Az arra kijelölt személy felel: 
 

• a hibajavító tevékenységek végrehajtásáért, 

• a hulladék megfelelő tárolásáról és elszállításáról.   
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TÁLALÓKONYHA HIGIÉNIAI SZABÁLYZAT 
 

 

1. Cél  
 
A higiéniai szabályzat célja, hogy tevékenységünk minden területén meghatározzuk a 
tálalókonyha  működésére, valamint az élelmezési ellátásra vonatkozóan az alapvető higiéniai 
követelményeket. Ezek betartása garantálja, hogy tevékenységünk minden területe, 
megfeleljenek a mindenkori vonatkozó higiéniai előírásoknak.  
A Higiéniai Szabályzat meghatározza az ellenőrzés általános és helyi szempontjait, illetve 
kijelöli az ellenőrzési-intézkedési felelősöket. 
  

2. Érvényesség  
A konyha tevékenységével, területével és a munkavégzéssel kapcsolatosan a 80/1999. 
(XII.28.) GM-EüM-FVM. együttes, higiéniával foglalkozó rendelete a mérvadó. A biztonságos 
ételkészítés, tálalás és felszolgálása érdekében a konyha higiéniai rendje a következő:  
A higiéniai szabályzat hatálya a konyha teljes területére és valamennyi dolgozójára kiterjed. 
Kiterjed továbbá mindazon személyekre, akik a konyhával munkára irányuló egyéb 
jogviszonyba lépnek.  
A Higiéniai Szabályzat rendelkezéseinek betartása mindenkire nézve kötelező.  
 

3. Leírás  
 
3.1. Általános és tárgyi feltételek  

• A működési engedély érvényességének ki kell terjedni valamennyi végzett 
tevékenységre.  

• A konyha környezete rendezett, és megfelelően tisztán tartott legyen.  

• Az épületrész általános műszaki állapota megfelelő legyen.  

• Biztosított legyen a megfelelő ivóvízellátás és szennyvízelvezetés.  

• Az élelmiszerek előkészítéséhez, feldolgozásához, valamint az étkeztetéssel foglalkozó 
dolgozók tisztálkodásához, az étkeztetési létesítmény takarításához csak ivóvíz 
minőségű víz használható fel.  

• A padozat szilárd, kopásálló, résmentes, könnyen mosható és fertőtleníthető, hideg 
burkoló anyaggal burkolt.  

• A falak, mennyezet kialakításának szempontjait az általános utasítás tartalmazza. A 
nyílászáró szerkezetek könnyen tisztíthatóak, fertőtleníthetőek legyenek. A falon kívüli 
csővezetékek, szerelvények tisztíthatók és megfelelő műszaki állapotúak legyenek.  

• Biztosítani kell hideg-meleg folyóvízzel ellátott kézmosót, kézfertőtlenítési és 
kézszárítási lehetőséget (textil-törölközőt használni tilos!).  

• Gondoskodni kell a helyiségek, gépek, berendezések, eszközök folyamatos 
karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről.  

• A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell a helyiségek, és a használni kívánt eszközök 
műszaki állapotát és tisztaságát. Át kell tekinteni az egyes – az élelmiszerekkel 
közvetlenül kapcsolatba kerülő berendezésékre vonatkozó tisztítási gyakorlatot és 
szükséges mértékű oktatásban kell részesíteni a munkatársakat.  

• Ha egy felelős dolgozó tudomására jut, hogy az általa előállított termék elfogyasztása 
következtében megbetegedés történt, vagy annak gyanúja merült fel, a termék 
előállítását, és kiszolgálását azonnal be kell szüntetni, és a meglévő készlet megőrzése 
mellett haladéktalanul az ÁNTSZ városi intézetét értesíteni kell.  
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3.2. Készétel átvétel  
 

• A készétel átvétellel foglalkozó személy megfelelő ismeretekkel rendelkezzen.  

• A készétel átvevő hely megfelelő tisztaságú legyen.  

• Áruátvétel során az élelmiszert tartalmazó szállítóedényt közvetlenül a földön mozgatni 
tilos!  

• Áru átvételekor annak mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvevőnek el kell 
végezni.  

• Ellenőrizni kell a fogyaszthatósági, minőség-megőrzési időtartamot, és azt, hogy ez a 
tervezett felhasználás előtt nem jár-e le.  

• Ellenőrizni kell az átvétel során az áru érzékszervi tulajdonságait (íz, illat, állag, szín).  

• A készétel származási helyéről hitelt érdemlő bizonylattal, vagy a szállító pontos 
nevével kell rendelkezni.  
 

3.3. Raktározás  
 

• A konyha tevékenységi körét, forgalmát, a tárolandó anyagok fajtáját és mennyiségét 
figyelembe véve olyan számú és kapacitású  tároló berendezésekkel kell rendelkezni, 
amelyekben a nyersanyagok, félkész termékek és ételek szakosítottan, az előírásoknak 
megfelelően, romlás és szennyeződés veszélye nélkül tárolhatók.  

• A tárolási körülményeket, azoknak az élelmiszer minőségére gyakorolt hatását 
rendszeresen ellenőrizni kell.  

• A göngyölegeket elkülönített helyen kell tárolni, és gondoskodni kell a folyamatos 
elszállításáról. 
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• Gyorsan romló élelmiszereket, hűtött ételeket 0-5 OC közötti hőmérsékletű 
hűtőszekrényben, fagyasztott készítményeket –18 OC-os mélyhűtőben kell tárolni.  

• Tárolás során rendszeresen felül kell vizsgálni a nyers-, félkész- és késztermékek 
minőség-megőrzési idejét.  

• A termékek azonosíthatóságát átcsomagolás esetén is biztosítani kell a 
felhasználásukig.   

• El kell különíteni azonnal a romlott, ill. romlásra gyanús nyersanyagot, a félkész- és 
késztermékeket, és megkülönböztető jelzéssel kell ellátni további intézkedésig.  

• Gondoskodni kell a hűtő folyamatos tisztításáról és karbantartásáról.  

• Fel kell szerelni a hűtőberendezést az előírt tárolási hőfok ellenőrzésére hőmérővel, 
meg kell győződni róla, hogy a hőmérő helyesen működik.  

• Csomagolt termékek megbontásakor ügyelni kell arra, hogy a csomagolóanyag 
darabkák ne kerüljenek a termékbe felhasználáskor.  

• A takarításhoz és fertőtlenítéshez használt anyagokat, eszközöket, ruházatot mindentől 
elkülönítetten, külön helyiségben, vagy erre a célra szolgáló szekrényben kell tárolni.  
 

3.4. Előkészítés  
 

• A felhasználásra kerülő nyersanyagokat feldolgozás előtt a következő szempontok 
szerint kell ellenőrizni:  
- minőség-megőrzési idő,  
- kártevők jelenléte,  
- idegen anyag jelenléte,  
- érzékszervi tulajdonsága.  
 

• A nyersanyagok tisztítását és az egyéb előkészítő műveleteket (darálás, szeletelés, 
tojásmosás, - törés) az erre a célra kijelölt előkészítő helyiségben kell elvégezni (ha erre 
nincs mód, elkülönített munkaasztalt, vagy egyéb konyhai eszközt kell biztosítani).  

• Maradandóan meg kell jelölni az előkészítőben használatos munkaeszközöket, és 
rendeltetésüknek megfelelően védeni kell a szennyeződésektől (a különböző 
feldolgozottsági fokú és típusú nyers- és alapanyagokat színükben is 
megkülönböztethető eszközökkel javasolt feldolgozni).  

• Csak fertőtlenített tojás kerülhet az intézmény területére. 
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3.5. Ételkészítés (csak reggeli és uzsonna engedélyezett!!!)                                                                                        

Az előállítás során biztosítani kell a készítmények szennyeződéstől való védelmét.  

• Ellenőrizni kell az előállított élelmiszerek minőségét.  

• A konyhatérből ki kell vonni a lejárt minőség-megőrzési idejű élelmiszereket, és a 
megsemmisítésig elkülönítve kell tárolni, romlott, ill. romlásra gyanús nyersanyagot, 
félkész-, és készételeket intézkedésig szintén elkülönítve kell tárolni.  

• Tilos felhasználni a lejárt minőség-megőrzési idejű ételnyersanyagokat!  

• Tilos ételmaradékot, ill. romlásra gyanús nyersanyagot más ételhez hozzákeverni, vagy 
olyan átdolgozásnak alávetni (ízesítés, színezés), mely a romlás jeleit elfedi! 

• Ételmintát hűtőtérben 48 órán át valamennyi ételféleségből külön-külön 50 gramm 
mennyiségben el kell tenni, és meg kell őrizni. Ételminta tárolására csírátlanítható, 
légmentesen zárható üvegedényt kell rendszeresíteni, melyet használat előtt ki kell 
főzni, 100OC-on 30 percig a mintavevő eszközzel együtt. Az üvegdugót leragasztó 
papíron fel kell tüntetni az üveg tartalmát, a mintavétel időpontját, és a mintát vevő 
dolgozó kézjegyét. Ételmintás tasak is alkalmazható, melyen szintén fel kell tüntetni a 
tasak tartalmát, a mintavétel időpontját, és a mintát vevő dolgozó kézjegyét 

 
3.6. Készen tartás  
 

• Ellenőrizni kell az előállítási, és készen tartási körülményeket, valamint azoknak a 
termékre gyakorolt hatását.  

• Az elkészített étel melegen, vagy hidegen fogyasztható, az ételeket a tálalás időtartama 
alatt megfelelő hőmérsékleten kell tárolni, és a hőfokokat rendszeresen ellenőrizni kell.  

• Az elkészített ételeket a tálalás időtartama alatt  
- megfelelő hőmérsékleten kell tárolni,  
- a hőfokot rendszeresen ellenőrizni kell.  

 
3.7. Adagolás, tálalás, felszolgálás  
 

• A tálalás, felszolgálás egész időtartama alatt biztosítani kell azokat a feltételeket, 
melyek megvédik az élelmiszerek és a készételek  

- tisztaságát,  
- minőségét,  
- táp- és élvezeti értékét,  

figyelembe véve a fogyaszthatósági időt.  

• Mikrohullámú, vagy gőzsütő használata esetén a beállítást úgy kell alkalmazni, hogy 
min. a 75OC-t elérjük.  

• Védeni kell a kitálalt ételeket és a pékárut a cseppfertőzéstől.  

• Gondoskodni kell az evőeszközök szennyeződéstől védett elhelyezéséről.  

• Ételt csak élelmezés-egészségügyi szempontból megfelelőnek minősített anyagból 
készített tiszta edényben, és tiszta adagoló eszközökkel szolgálhatunk ki.  

• Kifőtt tésztára az ízesítő anyagot (mák, dió) csak adagoláskor szabad rátenni.  

• Biztosítani kell a felszolgálótér megfelelő kialakítását, és tisztaságát. A felszolgálótér 
dekorációja nem veszélyeztetheti a felszolgálásra kerülő ételek tisztaságát.  
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TAKARÍTÁSI ÉS MOSOGATÁSI UTASÍTÁS     

1. Cél  

A takarítási és a mosogatási utasítás kidolgozásának és alkalmazásának célja, hogy az 
intézmény tálalókonyhájának ételkészítő, és felszolgáló műveletei során a takarítás és 
mosogatás rendje szabályozott legyen. (Csak és kizárólag biztonsági adatlappal rendelkező 
szerek használata a megengedett!) 
 

2. Érvényesség  
 
Az utasítás hatálya kiterjed a konyhára, felszolgáló helyiségeire. 
 

3. Leírás  
 
3.1. Fehér edények mosogatása két fázisban  
 
Mosogatás 2 fázisban (kombinált hatású szerek használatával)  
Vannak olyan korszerű kombinált hatású tisztítószerek, amelyekkel egy fázisban hajtható végre 
a tisztítási és a fertőtlenítési folyamat. Ezek alkalmazása esetén a következő fázisokat 
különböztetünk meg:  
- Előtisztítás,  
- I. fázis: tisztítás-fertőtlenítés,  
- II. fázis: öblítés,  
- Szárítás.  
A tálalókonyha badella mosogatást nem végez! 
 
3.2. Gépek, berendezések termékekkel közvetlenül érintkező felületeinek tisztítása, 
fertőtlenítése.  
 
Mechanikus (száraz tisztítás)  
Porszerű hulladékok eltávolítása  
A porszerű anyagok eltávolítása történhet porszívózással, felsepréssel, ill. kendővel történő 
letörléssel. Elsőként választandó eltávolítási mód a porszívózás. Felseprés és a kendővel 
letörlés kizárólag akkor alkalmazható, ha más módszerrel nem oldható meg az ilyen jellegű 
szennyeződés eltávolítása.  
 
 
3.3. A takarítás fő típusai  
 
- Munka közbeni takarítás  
 
A műszak közbeni takarítás az egyes különböző tisztasági fokú műveletek és műszakok 
közötti, és a rendkívüli (csorgás, szóródás) szennyeződés előfordulása esetén a megfelelő 
tisztaság biztosítását szolgálja. Ezen takarítási típus során a takarítást különösen nagy 
gondossággal kell végezni a megfelelő termékvédelem biztosítása érdekében.  
 
- Napi takarítás  
 
A napi munka befejeztével szennyeződött felületek, berendezések, eszközök takarítását el kell 
végezni.  
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- Heti takarítás  
 
Lényegében megegyezik a napi takarítással, de a könnyen elmozdítható berendezési tárgyak 
alatt, ill. mögött is el kell végezni a szükséges takarítási műveleteket, valamint el kell végezni a 
mosható falfelületek takarítását is.  
- Havi takarítás  
 
A havi takarítás magában foglalja a csővezetékek, armatúrák, nyílászárók párkányok 
takarítását is.  
- Éves takarítás  
 
Az éves takarítást a helyiségek kipakolása mellett el kell végezni minden felületre kiterjedően. 
Ezt a takarítási típust össze kell kötni a szükséges mértékű tisztasági festéssel, és a szükséges 
nagyobb karbantartási munkák, valamint rovar- és rágcsálóirtás elvégzésével is.  
A hűtőberendezés belső terének takarítását azok leolvasztásakor, de legalább hetente 
egyszer, valamint esetleges látható szennyeződésük alkalmával el kell végezni.  
 
A helyiségek takarítása  
 
Az intézmény területén nincs külön személyzet a napi tisztítási és fertőtlenítési teendőkre.  
A tálalókonyha nagyobb, jól megközelíthető területeinek tisztítását-fertőtlenítését a közvetlenül 
az intézmény dolgozói végzik. A takarítószereket az intézmény dolgozói közül egy személy 
felveszi a szükséges mennyiséget..  
A takarító eszközök tárolása külön helyiségben történik, innen használják a dolgozók.  
 
A tálalókonyha és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek napi, heti és éves takarítási 
terve.  
 
- Napi takarítási feladatok  
 
A megüresedett polcok fertőtlenítő szeres lemosása, a padozat felmosása szintén fertőtlenítő 
szeres vízzel. 
A takarításhoz használt tisztító-, fertőtlenítő szerek:  
fertőtlenítő hatású mosogató folyékonysúroló és 5 perc behatási ideig célszerű várni, majd a 
fertőtlenítő szert bő vízzel le kell öblíteni. A felületeket textíliával törölni tilos!  
A takarításhoz használt eszközök: seprű, lapát, súrolókefe, felmosó vödör, slag, gőztisztító 
berendezés.  
Takarítás után a használt eszközöket fertőtleníteni kell, és csak ezután szabad a tisztító szer 
raktárban elhelyezni!  
 
- Heti takarítás  
A napi takarítást kiegészítjük az ablakok és a mosható falfelületek nyílászárók kereteinek 
lemosásával, fertőtlenítésével.  
Kiegészítő takarító szerek: combi, ablak tisztító.  
 
- Éves nagytakarítás során célszerű az esedékes javításokat, karbantartásokat elvégezni, majd 
a festett falfelületeket újra festeni.  
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Tálaló konyha és foglalkoztató (a napi étkezések itt kerülnek elfogyasztásra)  
 

• Fehér mosogatás: automata mosogatógéppel.  

• Mosogató szer:  
Pohár mosogatás , valamint kézi mosogatáshoz (fertőtlenítő hatású).  
Mosogatás géppel: a gyártó által megadott utasítás szerint.  
Mosogatás kézzel: zsíroldás és fertőtlenítés egy lépésben kombinált szerrel 40OC-os  
vízben, majd öblítés szintén 40OC-os vízben, szárítás, csurgatóra helyezve.  

• Takarításhoz használt eszközök: kefe, szivacs,  

• Heti takarítás: a napi takarítási feladatokat kiegészítjük a nyílászárók kereteinek és 
üvegfelületeinek tisztításával, valamint a mosható falfelületek lemosásával, 
fertőtlenítésével.  

• Éves nagytakarítás: meszelt és festett falfelületek újra meszelése, festése, valamint a 
szükséges karbantartások elvégeztetése.  

• A mosogatógépet a gyártó által megadott gépkönyvi utasítás szerint kell üzemeltetni és 
karbantartani! A megfelelő vízminőség elérése érdekében a vízlágyításról mindig 
gondoskodni kell!  

• A takarítást a tálaló személyzet végzi.                                                                          
 
Karbantartás                                                                                                                             
 

• A tálalókonyha közvetlen környezetét, berendezési tárgyait és a tevékenység során 
használt eszközöket folyamatosan karban kell tartani.  

• A folyamatos, gondosan elvégzett karbantartási munkálatok különösen fontosak a 
termékekkel közvetlenül érintkező és sérülésre hajlamos felületek esetében (pl. 
felületkezelt /festett, zománcozott/ eszközök, stb.).  

• A karbantartási munkálatokat lehetőleg nyitva tartási kívül kell elvégezni. Amennyiben 
ez nem valósítható meg, a karbantartási munkálatok végzése során nagy figyelmet kell 
fordítani a termékvédelemre.  

• A karbantartási munkálatok után a munkakezdés csak a megfelelő tisztítási-fertőtlenítési 
folyamat elvégzése után történhet meg.  
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Személyi higiénia  
 

• A személyi higiénia mindazokat a személyi és tárgyi feltételeket és tevékenységeket 
jelenti, amelyek hivatottak megelőzni, hogy kórokozók vagy szennyező anyagok a 
dolgozó kezéről, testfelületéről, ruházatáról a termékre jussanak, illetve hogy a dolgozó 
fertőződjék a nyersanyagokban vagy a késztermékben esetlegesen jelen lévő 
kórokozóktól. A személyi higiéniának tehát kettős célja van: a termék megóvása illetve a 
dolgozók egészségének védelme.  

• A személyi higiéné háromszorosan összefüggő elemei:  
- A dolgozó testének tisztántartása, a dolgozó helyes magatartása.  
- A személyi higiénia érvényesítésének tárgyi feltételeit a munkáltatónak kell 

biztosítani.  
- Ezen felül azonban szükséges, hogy a dolgozók megfelelő ismeretekkel 

rendelkezzenek, hogy a személyi higiénia célját szolgáló berendezéseket, 
felszereléseket rendeltetésszerűen használják és alkalmazzák azokat a 
szabályokat,melyek révén a személyi higiénia célkitűzései megvalósulnak               

 
Tárgyi feltételek  
 
Öltöző  
Megfelelő nagyságú öltözőt kell biztosítani, Az öltözőben kb. 22°C hőmérsékletnek kell lenni. 
Az öltözőben hulladék, szemét nem lehet.  
 
Tisztálkodási lehetőségek  
A dolgozók létszámának arányában meghatározott számú hideg - meleg folyóvizes mosdót és 
zuhanyzót kell biztosítani.  
 
WC kialakítás  
A személyzeti WC-t az ott dolgozó személyek közül csak az egészségügy vizsgálatokon 
megfelelt személyek használhatják.  
 
Kézmosó  
A kézmosás lehetőségének biztosítására a WC-ben és a tálalókonyhán is hideg - meleg vízzel 
ellátott keverő csaptelepes kézmosót kell biztosítani. A kézmosó felszerelése: kézfertőtlenítő, 
körömkefe, kézszárítási lehetőség vagy papírtörölköző és lábbal működtethető fedeles 
szeméttároló. A mosdókat folyékony adagolórendszerrel kell ellátni, mivel a kézbevett 
szappanon az egyes baktériumok felszaporodhatnak. Ugyanezért nem javasolható a 
hagyományos textiltörülköző sem A WC használat után a mindenkinek kötelező a kézmosás! 
Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a körömkefe is lehet fertőzés továbbítója. Ezért 
rendszeresen fertőtleníteni kell kifőzéssel, vagy fertőtlenítőszeres oldatban történő áztatással. 
Idegenek látogatását alkalomszerűen is csak a higiénés szabályok betartásával szabad 
engedélyezni. 
  
A dolgozó helyes magatartása  
 
A dolgozó munkatársunk helyes magatartása a késztermék megfelelő tisztasága, minősége 
biztosításának egyik legfontosabb tényezője.  

• Szűkebb értelemben munkatársunk helyes magatartásán többek között az alábbiakat 
értjük: ápolt megjelenés, a tálalásra vonatkozó higiénés előírások ismerete és tudatos 
alkalmazása, betegségi tünetek észlelésekor orvoshoz kell fordulni, betegségi tünetek 
esetén a munka nem folytatható. 
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• Tágabb értelemben a dolgozó helyes magatartásához hozzátartozik valamennyi 
technológiai, egészségügyi és egyéb más, az adott tevékenységre vonatkozó előírás 
betartása.  

• A dolgozótól helyes magatartás csak akkor várható el, ha rendelkezik a szükséges 
ismeretekkel.  

• A tálalás során nem szabad fülhöz, orrhoz, szájhoz, hajhoz nyúlni. Amennyiben ez 
előfordult utána fertőtlenítőszeres kézmosást kell végezni.  

• Munka közben gyűrű, fülbevaló, karóra, a ruha alól kilógó nyaklánc viselése tilos.  
 

A dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálata  
 
Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat  
  

A dolgozó testének tisztasága  
 

• Az egész test tisztántartása mellett elsődleges fontosságú a kéz megfelelő ápolása és 
tisztántartása. A kéz tisztasága nagyon fontos, mert a kéznek van a legnagyobb 
baktérium átvivő szerepe. Ezért a dolgozónak gyakran, alaposan kell kezet mosnia.  
Mindig kezet kell mosni:  
- munkakezdés előtt, szünetek, étkezés, dohányzás után,  

- WC használat, orrfújás, hulladékkezelés után,  

- egyik tevékenység lezárása, és a másik kezdete között.  
 

• A munkavégzés közben nem szabad gyűrűt viselni, mert alatta a kéz kellő hatásfokkal 
nem tisztítható, fertőtleníthető, és magára a gyűrűre is számos szennyeződés tapadhat.  

• A kézmosás minden esetben kézfertőtlenítést is kell, hogy jelentsen, hiszen egyébként 
a kézen előforduló kórokozókat kellő biztonsággal nem tudjuk eltávolítani, elpusztítani.  

• Helyes kézmosás lépései:  
- Adagoljuk a folyékony szappant a száraz kézre, bőrfelületre töményen, hígítás nélkül és 

dörzsöljük egy percig. Alkalmazásukkor mindig be kell tartani a használati utasításban 
leírtakat. Megfelelő mennyiségű szer adagolása nélkül és az előírt behatási idő 
hiányában a szükséges tisztító-fertőtlenítő hatás nem érhető el.  

- A behatási idő elteltével folyó vízben leöblítjük a kezünket.  
- A kéz szárítása vagy elektromos kézszárítóval, vagy egyszer használatos 

papírtörölközővel történhet. Textiltörölközőt használni nem szabad, mert a nedves 
állapotban, főleg a meleg helyen tartott textiltörölközőben sok mikroorganizmus képes 
felhalmozódni, ami a kéztörléskor a már fertőtlenített kéz újraszennyeződését, 
fertőződését okozhatja.  

- Ha a kézmosó csaptelepe hagyományos, akkor a kézmosás során gondoskodni kell 
annak megfelelő megtisztításáról is, hogy a csaptelep kinyitásakor az arra került 
szennyeződés ne kerülhessen vissza a már megtisztított-fertőtlenített kézre a csaptelep 
elzárásakor.  

- Minden kézsérülést megfelelően el kell látni, fertőtleníteni, és vízzáró tapasszal, 
gumiujjal, esetleg gumikesztyűvel kell fedni.  

- Gondoskodni kell a kézbőr kiszáradásának, berepedezésének megakadályozásáról, 
ugyanis a berepedezett bőr a gennykeltő baktériumok melegágya. Ezt elsősorban azzal 
biztosíthatjuk, hogy csak az előírt töménységben használjuk a tisztító és fertőtlenítő 
szereket, valamint a munka befejezése után kézápoló krémekkel visszapótoljuk a bőr 
elvesztett zsírtartalmát.  
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ÉTKEZTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TAKARÍTÁSI FOLYAMATLEÍRÁS 
ÉS MUNKAUTASÍTÁS 

Folyamatleírás  
Folyamatábra  

 
1. Takarítószerek és takarító eszközök kiválasztása.  
2. Takarítószerek mérőedénnyel történő kimérése  
3. Szemét összegyűjtése  
4. Takarítás elvégzése  
5. Takarítás ellenőrzése  
6. Nem megfelelőség észlelése esetén:- takarítási utómunkálatok  
 

Folyamatleírás célja:  
 
A konyha takarítási folyamatait elemezzük. Célunk, hogy ezen takarítási utasítás szabályozza 
konyha takarítási tevékenységét teljesítse higiéniára vonatkozó érvényes jogszabályi 
előírásokat.  
 

Alkalmazási területe:  
 
A tálalókonyha helységében végzendő takarítási folyamatokat szabályozza ezen utasítás.  
 

Folyamatleírás tartalma.  
 
Általános folyamatleírás:  
1. valamennyi tárgy, eszköz, berendezés csak tiszta állapotban használható.  
2. tisztításuk, fertőtlenítésük az e célra engedélyezett szerekkel történhet, melyek zsíroldó és 
fertőtlenítő hatásúak vagy kombináltak.  
3. a takarítást és a fertőtlenítést úgy kell elvégezni, hogy a élelmiszer ( nyersanyag) 
fogyaszthatóságát ne veszélyeztesse.  
4. A takarítás és tisztítás eredményességét ellenőrizni kell. Szükség szerint meg kell ismételni.  
5. A tisztítást végző személy munkája közben nyersanyagot és élelmiszert nem szolgálhat ki, a 
kiszolgálás előtt kezet kell mosnia.  
6. A takarítást végző dolgozó csak tisztálkodás után foglalkozhat élelmiszerrel.  
7. A tálalókonyha területe naponta takarítandó.  
8. A tálalókonyha területén használatos, zárt hulladékgyűjtőket legalább naponta ki kell üríteni, 
tisztítani és fertőtleníteni.  
9. A takarítóeszközök tárolására külön – zárt- helyet kell biztosítani.   
10. A tisztítószer és fertőtlenítőszer maradványait tisztítás után ivóvíz minőségű vízzel történő 
öblítéssel kell eltávolítani.  
11. A rovarok által veszélyeztetett helyeken szükség szerint, évente legalább egyszer- kétszer 
a helységek kiürítésével egybekötött nagytakarítás után hatékony rovarirtást  
kell végezni oly módon, hogy a mérgező hatású anyagok kihelyezése a nyersanyagokat ne 
veszélyeztesse.  
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A takarítás fő típusai  
 
Munka közbeni takarítás:  
A műszak közbeni takarítás a rendkívüli szennyeződés előfordulása esetén a megfelelő 
tisztaságot szolgálja.  
Napi takarítás:  
A napi munka befejeztével szennyeződött felületek, berendezések, eszközök takarítását kell 
végezni.  
Heti takarítás:  
Lényegében megegyezik a napi takarítással, de a könnyen elmozdítható berendezési tárgyak 
alatt és mögött is kell végezni a takarítást, valamint el kell végezni a mosható falfelületek 
takarítását is.  
Havi takarítás:  
Magában foglalja a csővezetékek, armatúrák, nyílászárok, párkányok takarítását is.  
Éves takarítás:  
A helységek kipakolása mellett kell elvégezni minden felületre kiterjedően a takarítást. Ilyenkor 
kell elvégezni a tisztasági festést és a szükséges nagyobb karbantartási munkákat, valamint 
rovar-rágcsálóirtást is.  
 

A konyha és egyéb helységek takarítása a következőképpen történik: 
  
1. A napi takarítás szerves része a konyha és járulékos helységek felseprése.  
2. Clin alkoholos ablaktisztító és ablaklehúzó segítségével lemossuk az üvegfelületeket.  
3. Az egyéb felületek tisztítása pl. Domestos tisztítószerrel történik.  
4. A napi takarítás szerves része a padozat tisztán tartása, melyhez pl: Floraszept tisztítószert 
alkalmazunk.  
5. Amennyiben a fenti felületek megkívánják, úgy a takarítást naponta többször megismételjük.  
6. A polcrendszert fertőtlenítő tisztítószerrel mossuk le.  
7. A WC csésze vízkőoldóval való takarítása havonta 1 alkalommal történik 
8. A mosogató takarítása és a kézmosó tisztítása fertőtlenítő tisztítószerrel naponta történik.  
 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

A központi óvodánál és telephelyeinél gondoskodni kell arról, hogy a „Tisztítási, takarítási, 
mosogatási utasítás”-ban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét 

a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.  
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12. sz. melléklet 

 

SZMSZ MELLÉKLET 

 AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL, ÁTVÉTELRŐL  

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA 

(1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627) 

 

ÉS TELEPHELYEI: 

 

 

„Szeresd a gyermeket! Ne legyen bús, komoly, 

Szemének tükriből játsszék örök mosoly. 

Maradjon a gyermek: gyermek, míg csak lehet, 

Majd érzi súlyosan ő is az életet. 

Hintsen a kikelet tarka virágokat, 

Daloljon a madár az árnyas lomb alatt. 

Csörgesse a patak csillogva gyöngyeit – 

Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!” 

Pósa Lajos 

Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig 

A dokumentum jellege: nyilvános 

Megtalálható: iroda 
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Jogszabályi háttér: 

 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  (Nkt.) 

 

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet  ( Vhr) 

 

• A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. 

(VIII. 28.) kormányrendelet ( Kormányrendelet) 

 

 

Óvodai nevelés 

Az Nkt. 8.§-a határozza meg az óvodába felvehető gyermekeket, különös tekintettel a 

korukra, valamint az óvodai nevelésből való felmentés szabályaira. 

A törvény értelmében:  

8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 

nevelő intézmény. 

 8.§(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozáson vesz részt.   

A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a 

szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező 

óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 

képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

(5)32 A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor 

az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is 

teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy 

rendelkezik a 3. mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt 

szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos 

alapprogramjában foglalt követelményeket. 

 

Óvodai felvétel, átvétel 

Az óvodai felvételszabályait az Nkt. 49.§-a és a Vhr.20.§-a valamint az Nkt. 31.§-a, 

tartalmazza. 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.  

- óvodába a gyermek 3. évének betöltése után vehető fel, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj31idc267
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- a szülő bármikor kérheti gyermeke felvételét, átvételét, 

- a gyerekek felvétele folyamatos, 

- a felvételről, átvételről az óvodavezetője dönt, 

- ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyerekek számát, az 

óvodavezető a szülővel és a fenntartóval egyeztet, javaslatot tesz a telephelyek 

valamelyikén történő felvételre, 

- a felvett gyerekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülő és a 

pedagógusok véleményének figyelembe vételével 

- a gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője értesíti az előző óvoda vezetőjét 

az óvodaváltoztatásról, 

- a felvételről az óvodavezető tájékoztatja a gyermek lakhelye, ennek hiányában a 

tartózkodási helye szerint illetékes település önkormányzat jegyzőjét. 
20§ 6a) A nem települési önkormányzati fenntartású óvoda a gyermek felvételétől számított 

nyolc napon belül megküldi a felvett gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, anyja 

nevét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek. E 

rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a nem települési önkormányzati fenntartású óvoda 

fenntartója arról döntött, hogy felmenti a gyermeket a kötelező óvodai nevelésben való 

részvételi kötelezettsége alól.  

- az óvoda vezetője minden tanév kezdetéig beszerzi az óvoda és telephelyei 

területileg illetékes jegyzőjétől a nyilatkozatot arról, hogy az adott nevelési évben 

minden 3 éves kort (08.31-ig) betöltött gyermek óvodai elhelyezése megtörtént 

-  az óvodába felvett gyereket az óvoda nyilvántartja, 

- amennyiben a gyerek óvodát vált, a további nyilvántartás a fogadó intézmény 

feladata. 

 

Beiratkozáskor be kell mutatni: 

-  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt, 

-  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

 

Beiratkozáskor nyilatkozik a szülő: 

- első alkalommal veszi igénybe a gyermek az óvodai elhelyezést ( 229/2012. 

(VIII.28) Korm.r. 37.§5) Az egyházi, a magán, illetve a nemzetiségi önkormányzati fenntartású 

óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmény beiratkozáskor köteles beszerezni a szülő írásbeli 

nyilatkozatát arról, hogy a gyermek első alkalommal veszi igénybe az óvodai nevelést.) 

- kevesebb, mint 8 órát, vagy azt meghaladóan kívánja igénybe venni az óvodai 

nevelést, 

- hozzájárul az intézmény honlapjain, reklámhordozóin elhelyezett olyan 

képekhez, felvételekhez, amelyen gyermekük is látható 

- hozzájárul, hogy gyermeke kirándulásokon, intézményen kívüli programokon 

részt vegyen 
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Három év alatti gyerekek felvételének szabályai 

A törvény alapvetően a három éves kort betöltött gyerekekre vonatkozóan 

alkalmazandó, DE szabályozza a 2,5 éves gyermekek felvételét is. 

Az Nkt. 8.§ (1)  Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 

nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 

felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, 

fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett 

településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

31. § (1) Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények 

az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és 

szervezhetik tevékenységüket. 

(2) Ha a nevelési-oktatási intézményt a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 

személy tartja fenn: 

b) nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos 

rendelkezések közül a kötelező felvételre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az 

osztály-, csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket a maximális létszámra 

vonatkozó rendelkezések kivételével. 

Felvehető a 2,5 éves gyermek, ha: 

- minden három éves ill. óvodára jogosult felvétele megtörtént az óvoda és 

telephelyei illetékességi területén 

- a fenntartó a betöltetlen férőhelyek függvényében jóváhagyta, 

- az óvodavezető döntése alapján, az előző feltételek függvényében. 

 

Nem magyar állampolgárságú gyermek felvétele 

Az Nkt. 92.§-a és a Vhr.185.§ (1) szabályozza a nem magyar állampolgárságú 

gyerekek óvodai elhelyezését, felvételét. 

Felvehető a nem magyar állampolgárságú kiskorú, ha:  

- a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal 

azonos jogok illetik meg, 

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát 

Magyarországon gyakorolja, 

- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy 

Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. 
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-  A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig 

megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek az óvodai nevelést a 

magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. 

- A feltételek meglétét a gyerek nevelési-oktatási intézménybe történő 

felvételénél igazolni kell. 

- Ha Magyarország területén élő, tartózkodási engedéllyel nem rendelkező 

kiskorú nem magyar állampolgár kéri a felvételét nevelési-oktatási 

intézménybe, a felvételkor igazolnia kell, hogy a szülői felügyelettel 

kapcsolatos feladatokat ki látja el. 

- az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)-(6) bekezdésben foglaltak 

hatálya alá az óvodai ellátásért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai 

feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.  

A feltételek teljesülését igazoló iratok másolatát az irattárazás szabályai szerint kell 

megőrizni. 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

Alulírott                 szülő  

nyilatkozom arról, hogy gyermekem, első alkalommal veszi igénybe az óvodai 

nevelést. 

 

 

Gyermek neve:         

születési hely, idő:  

 

Kelt: Budapest, 

                                                                   
 

                                                               szülő aláírása 
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SZÜLŐI NYILATKOZAT 

 

Alulírott   ………………………………., szülő nyilatkozom, hogy 

……………………………… gyermekem részére az Aranyló Napraforgó Alapítványi 

Óvoda (1149 Budapest, Pósa Lajos u. 61.) és Telephelyei óvodai nevelését 

1. napi 8 órát nem meghaladóan  

2. napi 8 órát vagy azt meghaladóan 
 (a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

kívánom igénybe venni. 

Kelt: Budapest, 20……………………….. 

 

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

                                                                                     szülő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

13. melléklet 

A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELME, DOHÁNYZÁSRA 

VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

Az ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY kuratóriumi elnöke saját hatáskörében  

eljárva a 2011. évi XLI. törvénnyel módosított, a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

törvény előírásainak betartása és betartatása érdekében a következő szabályzatot alkotja: 

 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

„2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - 

nem szabad dohányozni 

c) munkahelyen,” 

„4. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben - a (6) bekezdésben, 

valamint a 2. § (3)-(5) bekezdésében foglalt kivétellel - dohányzásra az e törvényben 

foglaltaknak, valamint a tűzvédelmi szabályoknak megfelelő, nem zárt légterű helyet kell 

kijelölni és fenntartani, a 2. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával.”  

 

1) Az ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI által 

használt épületekben, épületrészekben, helyiségekben, udvaron „TILOS A DOHÁNYZÁS”. 

2) A dohányzási tilalomra, dohányzásra vonatkozó előírásokat a ARANYLÓ NAPRAFORGÓ 

ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI valamennyi épületében és létesítményének 

területén is be kell tartani.  

3) A dohányzási korlátozással érintett létesítményt, területet felirat vagy más egyértelmű jelzés 

alkalmazásával jól láthatóan meg kell jelölni. 

4) A tűzvédelmi szempontú tilalmat szembetűnő módon szabványos tiltó táblával, illetve 

piktogrammal kell jelölni.  

7) A nemdohányzók védelme érdekében a dohányzás írásban rögzített feltételeit valamennyi 

munkavállalóval, igazolható módon ismertetni kell, a dokumentációt meg kell őrizni. A 

nemdohányzók védelme érdekében a szabályozás ismertetése a munkavédelmi oktatás keretében 

is elvégezhető, a munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv aláírása igazolja a dohányzás előírásairól 

az oktatott munkavállalók tájékoztatását is. A hallgatókat is tájékoztatni kell a szabályozás 

előírásairól. 

8) Az előírások betartása valamennyi érintett munkavállaló, s az érintett területen tartózkodó 

látogató, szülő, gondviselő kötelezettsége.  

 

9) Az  ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI területén 

az előírások betartásáról, amennyiben nincs külön személy megbízva, az adott épület üzemeltetéséért 

felelős, távollétében a helyettesítését ellátó személy gondoskodik.  

10) Az ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI 

területén időszakosan vagy szerződés alapján munkát végző személyeket is szükség szerint 
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előzetesen tájékoztatni kell az előírásokról. Rendezvények, egyéb események alkalmával az ott 

tartózkodó személyeket is szükség szerint tájékoztatni kell. 

 

11) A közterületen történő dohányzás rendjéről alkotott rendelete alapján többek között tilos a 

dohányzás az oktatási, kulturális, közművelődési, egészségügyi, gyermekjóléti feladatokat ellátó 

épületek főbejárat szerinti utcai frontját érintő járdán, a járdát szegélyező, részben vagy 

egészben növényzettel borított zöldsávban, a főbejárat szerinti utcai frontja előtti úttesten.  

12) A nemdohányzók védelme érdekében a jogszabályi előírások betartását, munkáltatói 

intézkedések megfelelőségét, végrehajtását a hatóság jogosult ellenőrizni, megszegése esetén 

eljárást lefolytatni.  

13) A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén, a munkavállalót, 

gyakornokot, szülőket, gondviselőket, látogatókat a rendelkezésre jogosult köteles a jogsértés 

haladéktalan befejezésére felhívni.  

14) A nemdohányzók védelméről rendelkező 1999. évi XLII. törvény rendelkezéseit megsértő 

személlyel szemben, a rendelkezésre jogosult – az előírások megtartására vonatkozó 

figyelmeztetés eredménytelensége esetén – a hivatkozott törvény 7.§-ban körülírt 

egészségvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárást, illetve fegyelmi eljárás lefolytatását 

kezdeményezheti. 

15) A fegyelmi eljárás kezdeményezése esetén a szóbeli figyelmeztetés eredménytelenségéről 

a rendelkezésre jogosult – két tanú jelenlétében – jegyzőkönyvet vesz fel, melynek 

tartalmaznia kell a jogsértő magatartás leírását, elkövetésének helyét és időpontját, 

valamint az elkövető közalkalmazott/hallgató nevét és szervezeti egységének megnevezését. 

216) Aki a dohányzással, dohányzási korlátozással kapcsolatos rendelkezéseket nem tartja be, 

egészségvédelmi bírsággal sújtható. 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

„7. § (4) Az egészségvédelmi bírság összege 

a) a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20 000, 

legfeljebb 50 000 Ft; 

b) a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése, 

valamint a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési 

kötelezettség elmulasztása esetén 

ba) legalább 100 000 Ft, legfeljebb 250 000 Ft az ezen kötelezettségek betartásáért felelős 

személy tekintetében, illetve 

bb) legalább 1 000 000, legfeljebb 2 500 000 Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy 

gazdasági társaság tekintetében.” 

Jelen Szabályzat 2012. március 1-jén lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2012. február 9. 
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14. sz. melléklet 

Gyakornoki Szabályzat 

 

 

1. Jogszabályi háttér 

- 2011. évi CXC. törv. a nemzeti köznevelésről 

- 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

 

 

2. A szabályzatban használt fogalmak  

 

gyakornok: a köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel 

és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező 

pedagógus munkakörben határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkező alkalmazott 

 

gyakornoki idő: a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától számított két éves 

időszak 

 

szakmai gyakorlat: pedagógus munkakörben eltöltött idő 

 

szakmai vezető ( továbbiakban mentor): aki segíti a gyakornokot a nevelési 

szervezetébe történő beilleszkedésben, és a pedagógiai – módszertani feladatok 

gyakorlati megvalósításában 

 

minősítő vizsga: a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 2.§ (7 ) bek. foglaltak. 

 

3. A szabályzat területi, személyi hatálya 
 
Jelen szabályzat a/az     

  
ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA 

(1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627) 
 

ÉS TELEPHELYEI: 

- vezető beosztású alkalmazottaira, 

 - a szakmai vezetőre, 

 - gyakornokra, 

 - munkaközösség-vezetőre. 

 

 



111 

4. Az intézményvezető feladata 
- a szabályzat tervezetének elkészítése, 
- a rendszeres felülvizsgálat, az új tervezet elkészítése,  
- a szabályzat kiadása előtt a nevelőtestület véleményének kikérése 
- mentor kiválasztása, 
- irányítsa a szakmai vezető munkáját,  
- rendszeres konzultáció mentor és a gyakornok számára, 
- csoportlátogatás, 
- gyakornoki program végrehajtásának ellenőrzése, 
- minősítés előkészítése, a gyakornok minősítővizsgára való jelentkeztetése, 
minősítővizsga lebonyolításának segítése, 
- a sikeres minősítővizsgát követő év január elsejétől a Pedagógus I. fokozatba 
sorolása. 
 
5. A nevelőtestület feladata 
- támogatja az intézményvezetőt a gyakornoki szabályzat tervezet 
kidolgozásában,  
- a szabályzat elfogadása, illetve módosítása előtt véleményezi a tervezetet,  
- javasolja a meglévő szabályozás módosítását,  
- kezdeményezi a mentor felmentését, illetve kijelölését. 
 
6. A mentor kijelölése, feladata 
A mentort az intézmény vezetője jelöli ki, döntéséről írásban tájékoztatja az érintetteket. 
A mentor munkavégzési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy ennek teljesítése 
mellett rendes munkaidőben a gyakornoki idővel kapcsolatos kötelezettségének is 
eleget tehessen.  
A mentor kiemelt feladatai: 
- elkészíti a gyakornoki programot a gyakornokkal egyeztetve 
- az óvodavezetővel jóváhagyatja a gyakornoki programot 
- felkészíti, segíti a gyakornokot 
a) az általános követelményekben meghatározott jogszabályok, intézményi 
alapdokumentumok, szabályzatok megismerése, értelmezése, 
b) az intézmény helyi óvodai programjában foglaltak szakszerű alkalmazására, 
c) a foglalkozások felépítésére az alkalmazott módszereknek, eszközöknek 
célszerű megválasztására, 
d) a foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával 
kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, közös tervezet és foglakozási vázlat készítése, 
módszerek átadása, 
e) a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására (részt vesz a 
nevelőtestület munkájában, ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező 
feladatokat) az intézményi feladatok megismertetése (ügyelet, helyettesítés), kötelező 
órán kívüli tevékenységekre való felkészítés lebonyolítás segítése (kirándulás, 
ünnepségek), az adott munkaközösség munkájának a bemutatása (megállapodások, 
szabályok), a helyi kommunikációs szokások megismertetése, 
- szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal 
látogatja a gyakornok foglakozásait 
- rendelkezésre áll a problémák megbeszéléséhez, a kérdések 
megválaszolásához 
- segíti a gyakornokot az adminisztráció elvégzésében, folyamatosan ellenőrzi a 
teljesítését 
- az értékelésbe bevonja mindazokat az óvodapedagógusokat, akik adott 
időszakban részt vettek a gyakornok beilleszkedésének segítésében.  
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- értékelését minden esetben összeveti a gyakornok önértékelésével, és az 
óvodavezetővel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendőit, feladatait, a 
fejlesztési irányokat. 
- segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő 
beilleszkedésbe és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában 
- segíti a gyakornok felkészülését a minősítő vizsgára  
- a mentor legalább évente (május) írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, 
és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. 
A gyakornokok mentorálásának ütemezése az éves munkatervben kerül rögzítésre. 
 
7. A gyakornoki idő kikötése 
 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
2. §12 (1)13 A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya 
alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel vagy 
szakképesítéssel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező 
pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés, valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti 
esetben a pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha 
korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett. A 
gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy a pedagógus 
előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában a 
kinevezésben, munkaszerződésben két év gyakornoki idő kikötése kötelező. 
(2)14 A két év gyakornoki időbe a foglalkoztatási jogviszony létesítése előtt megszerzett 
szakmai gyakorlat idejét be kell számítani azzal, hogy gyakornoki időként a két évből 
hátra levő időt kell - a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - a kinevezésben, a 
munkaszerződésben rögzíteni. Ha az ilyen módon számított gyakornoki idő lejárta és a 
minősítő vizsga között kevesebb, mint egy hónap lenne hátra, a gyakornoki időt egy 
hónappal vagy a pedagógus kérésének megfelelő mértékben, de legfeljebb hat 
hónappal meg kell hosszabbítani. 
(3)15 Ha a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor a pedagógus rendelkezik a 6. § (1) 
és (2) bekezdése szerinti két év szakmai gyakorlattal, de nem rendelkezik a 6. § (3) 
bekezdése szerinti hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal, számára - kivéve, ha 
sikeres minősítő vizsgát tett - hat hónap gyakornoki időt kell kikötni. 
(4) Ha a korábbi foglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt sikertelen minősítő 
vizsgát tett pedagógus létesít újabb foglalkoztatási jogviszonyt, számára két év 
gyakornoki időt kell kikötni. 
(5) Ha a pedagógus határozott időre szóló foglalkoztatási jogviszonyának időtartama 
rövidebb, mint a gyakornok számára megállapítandó gyakornoki idő, akkor a gyakornoki 
időt a határozott idő lejártáig kell kikötni. 
(7) A (6) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a gyakornoki idő a minősítő vizsga 
sikeres letételének időpontjáig tart. 
(8) Ha a gyakornok minősítő vizsgája sikeres volt, őt a Pedagógus I. fokozatba kell 
besorolni. 
(9) A gyakornoki idő a vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel 
meghosszabbodik, ha a pedagógus minősítő vizsgája sikertelenül zárult. A 
meghosszabbított gyakornoki időre az (1)-(8) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően 
alkalmazni. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg. 
(10) Ha a (9) bekezdés szerint megismételt minősítő vizsga is sikertelenül zárult és a 
pedagógus pedagógus-munkakörre újabb foglalkoztatási jogviszonyt létesít, az (1)-(9) 
bekezdésben, valamint az Nkt. 64. § (8) bekezdésében foglaltakat ismételten 
alkalmazni kell. 
Nkt. 99.§ (14)625 Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a 
gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele 
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kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és 
szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a 
minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. 
Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi 
meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. 
 
8. A gyakornok munkaideje 
A neveléssel lekötött munkaidő 65%-a, azaz 26 óra. 
A kötelezőn túli munka elrendelhető a gyakornok számára, ha betegség, baleset, vagy 
egyéb ok miatt a nevelés lehetetlenné vált. 
A kötelező óra és a heti munkaidő közötti időben a gyakornok hospitál, konzultál, 
felkészül a beszámoltatásra. 
 
9. A gyakornok joga és kötelezettsége 
 
- a szakmai követelményrendszert részére elmagyarázzák, 
- a szakterület elsajátításához szükséges írásos intézményi és jogszabályi 
anyagokat megkapja, 
- a mentorától alkalmanként kérdezzen; szükség esetén, negyedévenként kétszer 
az óvodavezető hozzájárulásával legfeljebb négyszer – konzultációs órát kérjen, 
- a gyakorlati készségek fejlesztése érdekében részt vegyen a mentor, a 
munkaközösség-vezető, vagy más, nagy tapasztalattal rendelkező óvodapedagógus 
tevékenység vezetésén, előzetes megbeszélés alapján, 
- teljesítése értékelését részére segítő szándékkal, indokolással alátámasztva 
kifejtsék; az értékelésre, minősítésre észrevételt tegyen. 
A gyakornok kötelezettsége: 
-  a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében felkészüljön 
a minősítő vizsgára 
- a legteljesebb mértékben együttműködjön a mentorral 
- a szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket megszerezze 
- gyakornoki feladatainak teljesítésével kapcsolatban felmerülő akadályoztatásáról 
mentorát, az óvodavezetőt azonnal értesítse, 
-  részt vegyen a nevelőtestület munkájába 
- a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat elvégezze. 
 
10 . A gyakornoki tapasztalatszerzés, számonkérés módszerei 
    a) Kezdő szakaszban (0 – 1. év) 
    Tapasztalatszerzés módszere: 
- Foglalkozáslátogatás. 
- Foglalkozás megbeszélése. 
- Konzultáció a szakmai segítővel. 
- Konzultáció egyéb pedagógussal. 
- Konzultáció az óvodavezetővel. 
- Nevelés év eleji szülői értekezlet látogatása. 
- Nevelési év végi – értékelő – szülői értekezlet látogatása. 
 
    Számonkérés módszere 
- Egyéni ütemterv elkészítése. 
- Foglalkozási vázlat készítése. 
- Szülői panaszra megoldási terv, intézkedési terv készítése (a megismert 
jogszabályok, intézményi alapdokumentumok alapján). 
- Egyéni fejlesztési terv készítése. 
- Gyerekek között kialakult –külső beavatkozást igénylő-konfliktus megoldásnak 
tervezése, intézkedési terv készítése. 
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- Nevelési év végi beszámoló elkészítése a vezető által meghatározott 
szempontok szerint. 
    b) Haladó szakaszban ( 1 – 2. év 
     Tapasztalatszerzés módszere 
- Foglalkozáslátogatás. 
- Foglalkozás megbeszélése. 
- Konzultáció a szakmai segítővel. 
- Konzultáció egyéb pedagógussal. 
- Konzultáció az óvodavezetővel. 
     Számonkérés módszere: 
- Bemutató foglalkozás tartása. 
- Az általa megjelölt csoportban a szülői értekezlet egy részének megtartása. 
- Az intézmény éves munkatervében meghatározott nevelési értekezlet egy 
részének megtartása (szakmai témában). 
- Az intézmény éves munka-tervében meghatározott intézményi szintű program 
megszervezése: kirándulás, hagyományápolás. 
- Helyzetértékelés, feladatkitűzés elkészítése a mentorával, együttműködve a 
nevelési év elején az általa kiválasztott csoportban. 
- Nevelési év végi beszámoló elkészítése a vezető által meghatározott 
szempontok szerint. 
 
11. Az értékelés, és kiemelt szempontjai 
 
Kiemelten jelenjen meg a végzett munka minőségének értékelése, valamint a 
munkavégzés során tanúsított viselkedés 
- Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi tantervi tudás 
- Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 
kapcsolódó önreflexiók 
- A tanulás támogatása 
- A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség.  
- A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs 
tevékenység  
- Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 
értékelése, elemzése 
- Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  
- Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  
 
 
12. A gyakornok értékelésének, minősítésének eljárási rendje 
 
A gyakornok fejlesztő értékelését minden tanév végén a mentor készíti el. Az 
értékelésbe bevonja a felkészítésben részt vevő egyéb kollégákat, valamint a 
gyakornok önértékelését is figyelembe veszi.  
Az értékelő megbeszélésen a gyakornok, a mentor, és az intézményvezető vesz részt.    
A gyakornoknak lehetőséget kell adni, hogy észrevételeit, megjegyzéseit az értékelő 
lapon rögzítse. 
Az értékelő megbeszélés zárása:  
 
- értékelő lap kitöltése, 
- az értékelő lap aláírása a gyakornok, a mentor, az intézményvezető által. 
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Az értékelő lap egy példányát a gyakornok kapja, a másik az intézményvezetőhöz kerül, 
majd a gyakornok minősítő vizsgája után meg kell semmisíteni. 
 
A minősítő vizsga 
A minősítő vizsga a gyakornok számára díjtalan, a megismételt minősítő vizsga eljárási 
díja a minimálbér 70%-a. 
A gyakornok: 
a) a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy 
b) ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában 
tesz minősítő vizsgát. 
A minősítő vizsgán „megfelelt” minősítést kapott gyakornokot a Pedagógus I. fokozatba 
kell besorolni a következő év január elsejétől. 
A gyakornoki idő a vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik, 
ha a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott. A gyakornoki idő 
egyéb esetben nem hosszabbítható meg. A gyakornok a két évvel meghosszabbított 
gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a 
nevelési év közben jár le, a nevelési év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát 
tesz. A minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható. 
Ha az ismételt eljárás alkalmával sem felelt meg a gyakornok, jogviszonya a törvény 
erejénél fogva megszűnik. A jogviszony megszűnésének határidejét jogszabály rögzíti. 
A minősítő vizsga során a három tagból álló minősítő bizottság (a továbbiakban: 
minősítő bizottság) 
a) a gyakornok által feltöltött portfólió alapján áttekinti és értékeli a pedagógus szakmai 
tevékenységét, eredményeit, valamint az intézményi önértékelés gyakornokra 
vonatkozó részeit, ennek során kiemelten figyelembe veszi a 
pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket, 
b) értékeli a meglátogatott tevékenység vezetését és a portfólióvédést, valamint 
c) elkészíti az összegző értékelést, amelyet feltölt az Oktatási Hivatal által kialakított és 
üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. 
A Pedagógus I. fokozatba lépéshez a gyakornoknak az értékelés során legalább hatvan 
százalékot kell elérnie. 
 
    A minősítő vizsga részei: 
- a) portfólió feltöltése 
- b) amennyiben a munkakör részét képezi a foglalkozás megtartása, a jelölt  legalább 
két tevékenységének látogatása és elemzése,  
c) a gyakornok portfóliójának áttekintése, értékelése (portfólióvédés). 
 
A portfólióvédés alkalmával az értékelt pedagógus bemutatja önértékelését, továbbá 
számot ad a munkaköréhez kapcsolódó pedagógiai, szakmai felkészültségéről, valamint 
a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő 
kérdésekről. 
 
 
 
 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 
Az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda és Telephelyeinek nevelőtestülete: 100 %-os 
arányban az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda és Telephelyei a Gyakornoki 
Szabályzat módosításait elfogadta. 
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Záró rendelkezések 

 

Jelen szabályzat 2015. szeptember 1. napjától érvényes. 

 

 

A Gyakornoki Szabályzat karbantartása: 

 

Az intézményvezető évente felülvizsgálja, az esetleges módosításokra a nevelő-

testületdöntése után kerül sor. 

 

A Gyakornoki Szabályzat közzététele: 

A szabályzat közzétételéről az intézményvezető gondoskodik a helyben szokásos 

módon. 

 
 
 

A központi óvodánál és telephelyeinél gondoskodni kell arról, hogy az „Gyakornoki 

szabályzat”-ban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a 

szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.  
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ÉRTÉKELŐ LAP 
 
 

Az értékelt adatai 

Név: 

Születési hely, idő: 

Az értékelés ideje: 

Az értékelés megállapításai: 

Fejlesztendő területek: 

 

 

Javaslatok, feladatok,célok: 

 

 

Az értékelés során véleményt nyilvánított: 

 

 

 

 

Az értékelt észrevételei: 

 

 

 

 

 

Kelt:…………. 

 

 

 

                                                         

       mentor                                          gyakornok                       óvodavezető 

                                                                   

 

 

ph 
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Előszó 

Az Etikai Kódex azokat az elveket és magatartási szabályokat tartalmazza, melyeket az 

intézmény a minden dolgozóitól elvár és törvénnyel nem szabályozott.  

Az Etikai Kódex összeállításánál figyelembe vettük az érvényben lévő törvényeket, 

rendelkezéseket, állásfoglalásokat, mint a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az Emberi 

Jogokról szóló Egyezmény, az 1993. évi többször módosított Közoktatási Törvény, az 1997. 

évi XXXI. tv. A Gyermekek Védelméről és Gyámügyi Igazgatásáról szóló törvényt, a Nkt. 

2005. január 1. napjától hatályos 83. §.2. bekezdését, a 2011. évi CXC. törvényt a Nemzeti 

Köznevelésről, valamint a Gyermekek Jogairól szóló Nemzetközi Egyezményt. 

 

Az Etikai Kódex olyan belső szabályok gyűjteménye, amely egységes munkahelyi szemlélet 

kialakítására, a harmonikus emberi viszonyok megteremtésére szolgál mind a 

munkahelyen, mind az intézmény külső kapcsolataiban. 

Az Etikai Kódex a vitás etikai kérdések eldöntésének alapja, az azt elfogadó és aláíró 

dolgozóktól számon kérhető. 

 

A Kódex érvényességi köre 

Az Etikai Kódex érvényességi köre kiterjed az intézmény vezetőjére, és alkalmazotti 

jogviszonyban lévő munkatársaira. Az Intézményi Szervezeti- Működési Szabályzatban, az 

Etikai Kódexben foglaltak megerősíthetők, bővíthetők vagy szűkíthetők a dolgozók 

véleményezésével, ha az óvodavezető beleegyezik és hatályba emeli azt. A Kódex 

betartása elvárt minden alkalmazottól, valamint az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda 

nevében eljáró partnerektől és a velünk szerződéses kapcsolatban álló szervezetektől és 

személyektől. 

 

A Kódex Hatálya 

A) A Kódex területi hatálya 

A kódex hatálya kiterjed: 

• az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvodára (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) 

• és telephelyeire: 

◦ Meggyeskert Óvoda (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) 

◦ Csiperke Óvoda (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) 

◦ Kék Pingvin Óvoda (1205 Budapest, Pannónia utca 30.) 
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◦ Királydombi Mackókuckó Magánóvoda (1106 Budapest, Váltó u. 40.) 

◦ Funnykids Magánóvoda (8248 Nemesvámos, Kossuth u. 79.) 

◦ Zöldfa Óvoda ( 7400 Kaposvár, Zöldfa u. 14.) 

 

B) A Kódex személyi hatálya 

• A kódex kiterjed intézményben dolgozó főállású, helyettesítőként foglalkoztatott 

pedagógusokra, 

• a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra. 

C) A Kódex időbeli hatálya 

A Kódex annak megalkotását követően lép hatályba, s a Kódex hatályon kívül helyezéséig 

kell alkalmazni. 

 

A Kódex célja 

A célok azért kerülnek meghatározásra, hogy az óvoda dolgozói eleget tudjanak tenni a velük 

szemben támasztott követelményeknek, valamint hivatásuk jó színvonalú teljesítésének. 

 

• A meghatározott etikai normákkal és viselkedési, magatartási formákkal, 

szabályokkal nyújt igazodási pontot a dolgozóknak olyan helyzetekben, amelyek nem 

szabályozhatók pusztán jogi eszközökkel. 

• Tartalmazza azokat az előírásokat, melyek mértékül szolgálnak a pedagógusok 

számára a munkahelyi kapcsolatrendszerük működéséhez. 

• Rögzítse azokat az elvárásokat, melyeket a pedagógusoknak a magánéletben is 

követniük kell. 

• Védelmet biztosítson azon pedagógusok számára, akik betartják az Etikai Kódex 

normáit. 

• A pozitív kép kialakulásának erősítése az intézményről, a közös értékrend 

elmélyítése és alkalmazása. 

• A közbizalom erősítése. 

• A pedagógusközösség belső összetartozásának erősítése. 

 

Alapelvek 

Az óvodában dolgozó munkatárstól elvárható, hogy: 

• feladatát a legjobb minőségben végezze, a munkaköri leírásban szereplő elvárások 

teljesítési szintje megfelelő legyen. 

• tiszteletben tartsa minden ember méltóságát és önrendelkezési jogát. 
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• előítélet, hátrányos megkülönböztetés nélkül végezze munkáját. 

• ne különböztessen meg, és ne utasítson vissza faji, nemzetiségi, vallási és egyéb 

okok miatt senkit. 

• ápolja testi és lelki egészségét, betegség esetén csak abban az esetben végezze 

munkáját, ha az a neveltekre nézve semmilyen ártalommal nem jár. 

Magatartási szabályok 

• Fordítsanak kellő figyelmet egymás munkája iránt, forduljanak jóindulattal egymás 

felé, osszák meg saját tapasztalataikat egymás között. 

• A munkatársak szakmai észrevételeit fogadják nyitottan, akár elismerők, akár 

kritikusak. 

• A szakmai vitákat jellemezze a tárgyszerűség és a tolerancia, indulatoknak helye 

nincs. 

• A munkatársak álljanak ki egymásért a szülők és a külvilág előtt mindaddig, amíg a 

másik szakmai vagy etikai hibája be nem bizonyosodik. 

• Törődjenek a pályakezdőkkel, fogadják szeretettel, törődjenek, a pályakezdéssel 

kapcsolatos gondjaival. 

• Az óvoda életében szeretetteljes emberi kapcsolatok domináljanak, mind a 

gyermek-óvónő, gyermek-gyermek, szülő-óvónő, óvónő-óvónő, gyermek-dajka, 

óvónő-dajka, vezető-beosztottak között. 

• Viselkedésükben az alapvető etikett szabályai jelenjenek meg, ezeket tartsák és 

tartassák be kölcsönösen. 

• Folyamatos kollegiális munkakapcsolatot tartsanak és működjenek együtt nevelési 

és szakmai kérdésekben. 

• Szakmai kapcsolataiban az értékek tisztelete, kollégák megbecsülése, a fejlődés 

iránti fogékonyság és a hivatás iránti elkötelezettség domináljon. 

 

Etikai normák 

 Intézményünkben dolgozó pedagógusok és nem pedagógus munkakörben dolgozók 

személyiségével, szakmai felkészültségével, megfelelésével összefüggő és elvárandó etikai 

normák: 

• Az óvodában dolgozó munkatárs a magánéletében is tartsa be a társadalom 
törvényeit és a közerkölcs szabályait. 

• Az óvodában dolgozó munkatárs alkohol, drog vagy bármilyen más, az egészségi 
alkalmasságát veszélyeztető befolyásoltság ideje alatt nem végezhet az 
intézményben munkát. 

• A pedagógus a gyermek egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor tartsa 
tiszteletben, nem bántalmazza, nem alázza meg, sem testi, sem lelki erőszakot ne 
alkalmazzon. 
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• A pedagógusok, alkalmazottak a munkaköri leírásuknak megfelelően dolgoznak, a 
munkaidő/munkarend pontos betartásával. 

• A pedagógusok felkészülten, aktívan vegyenek részt a Pedagógiai Program és más 
intézményi dokumentumok kidolgozásában, érvényesítésében. 

• A pedagógus, ne fejtsen ki, vagy ne kezdeményezzen olyan tevékenységet, amely 
káros hatással lehet a gyerekek testi vagy lelki épségére. 

• A pedagógus fejlessze a gyermek közösségi magatartását, óvja a kiközösítéstől 
bármilyen hátránnyal küzdő gyermekről legyen szó. 

• A pedagógus betartja a pedagóguspálya jogi és etikai normáit, törekszik saját 
személyiségének fejlesztésére, nyitott a pedagógiai tevékenységre vonatkozó építő 
kritikára. 

• Az intézmény állagát, vagyontárgyainak épségét megóvják, védjék az intézménybe 
járó gyermekek és dolgozók biztonságát, takarékoskodjanak az energiaforrásokkal. 

• Az intézmény érdekeit érintő külső megbízatásaikról tájékoztassák az intézmény 
vezetőjét. 

• A gyermekek jelenlétében a kollégákat, az intézmény dolgozóit és a szülőket nem 
minősítik. 

• A pedagógusok és az alkalmazottak az adott munkaterületnek megfelelő 
balesetmentes és esztétikus öltözékben dolgoznak. 

• Betegség esetén csak abban az esetben végzik tovább a munkájukat, ha az a 
gyermekekre, kollégákra és magára nézve nem ártalmas. 
 

A) Az intézményeinkben dolgozó alkalmazottak munkahelyi, szakmai kapcsolatainak 
etikai normái: 

• A vezető és a beosztottak kapcsolatát a korrektség, tárgyilagosság, őszinteség, 
kölcsönös bizalom és tisztelet jellemzi. 

• Az alkalmazottak sem tetteikkel, sem nyilatkozataikkal nem csorbíthatják az 
intézmények szakmai jó hírnevét. 

• Az alkalmazottak kölcsönösen megbecsülik és tisztelik egymást. 

• A szakmai vitákat a tárgyszerűség és a tolerancia jellemzi. 

• A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak és technikai dolgozók az 
óvodapedagógusok által alkalmazott pedagógiai módszerekhez alkalmazkodnak. 

• A dolgozók elvárhatják emberi méltóságuk és személyi jogaiknak tiszteletben 
tartását és egyben kötelességük ezt másokkal szemben is gyakorolni. 

• A más nevelési-oktatási szakemberrel való kapcsolatot a tárgyilagosság, szakmai 
őszinteség, kölcsönös bizalom jellemzi. 

• A dolgozók, mint emberek tévedhetnek, hibázhatnak. Ennek megelőzése, illetve 
kijavítására törekvés az etikai kötelességük. 
 

B) A gyermekkel való kapcsolat etikai normái: 

• Intézményeink valamennyi munkatársa a gyermekek jogait minden esetben 
tiszteletben tarja, egyben erkölcsi kötelességének tekinti e jogok betartását. 

• Minden alkalmazott arra törekszik, hogy pozitív érzelmeket közvetítő, elfogadó, 
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elsősorban a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődését szem előtt tartsa. A rá 
bízott gyermek felé feltétel nélküli szereteten alapuló magatartással közeledjen. 

• A gyermekek kapcsolatában törekedjenek a másság elfogadására. Együttérzésére, 
készségek kialakulására, figyelmességre neveljenek. 

• Az erkölcsi értékek megítélésében a nevelőtestület egységben lép fel, az értékeket 
tekintve az intézmény Pedagógiai Programjában foglaltaknak megfelelően. 

• A gyermekek fegyelmezésének alapja a testi és szóbeli sérelmek elkerülése. A közös 
tevékenységet zavaró, illetve a saját és mások fejlődését akadályozó cselekedetek 
megítélése, az intézmény nevelési programjában foglaltaknak megfelelően 
alkalmazandó. 

• Fegyelmezésre akkor kerüljön sor, amikor szakmai szempontból ezt tartja a 
legcélravezetőbb pedagógiai eljárásnak. 

• A gyermek egyéni szükségleteit figyelembe véve, olyan pedagógiai helyzetet teremt, 
amelyek elősegítik a gyermek fejlődését és az egészséges életmód kialakítását. 

 

C) Szülőkkel való kapcsolat etikai normái 

• A kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés legyen. 

• A pedagógus és a szülő kapcsolata egyenrangú személyek partneri kapcsolata, 
amely csak a pedagógiai kompetencia területén aszimmetrikus. Ez esetben a 
pedagógus szaktudása alapján, az óvodapedagógus szerepe érvényesül. 

• Egyéni beszélgetések során elhangzott családi vonatkozásokat, magáninformációkat 
tartsák szigorúan titokba, illetve csak a gyermek érdekében használják fel. 
Beszélgetéseik során ne sértsék meg a szülők magánszféráját. 

• Családlátogatáson, fogadóórákon és egyéb személyes alkalmakkor teljes körű 
információt gyűjtsenek a gyermekről. 

• A szülőkkel való találkozások során és az egyéb alkalmakkor különösen ügyeljenek a 
gyerekek és szüleik jó hírnevéhez fűződő jogainak érvényesülésére a személyiségi 
jogok figyelembe vételével. 

• A szülői értekezleteken a pedagógus az egész csoportot érintő kérdéseket, 
gondolatokat, feladatokat tárgyalja, hátrányosan egyik szülőt sem különböztetheti 
meg. 

• Intézményeink tiszteletben tartják és elfogadják a család elsődleges nevelő hatását, 
amennyiben ez a gyermekek biztonságát nem veszélyezteti. 

• A nem pedagógus munkakörben dolgozó, de a munkát segítő alkalmazottak nem 
adhatnak részletes információt a gyermekről, a pedagógushoz kell irányítaniuk a 
szülőt. 

• A tudomásra jutott (családi életre és gyermekre vonatkozóan) információt csak a 
gyermek érdekében adhat tovább, olyan személynek, akik erre jogosultak. (pl. 
Bíróság, Gyámhatóság) 

• A szülői értekezleten a pedagógus csak az egész csoportot érintő kérdéseket, 
gondokat, feladatokat tárgyalja, kerülje az egyes gyerekeket, így a szülőket is bántó, 
megszégyenítő, az egyén adott teljesítményére, helyzetére utaló értékeléseket, 
minősítéseket, megjegyzéseket. 
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• A különféle pénzügyi igényeknek a pedagógus ellenáll. Amennyiben ez az intézmény 
szabályai szerint mégis lehetséges, csak a szülők teljes körű egyetértésével tegye. A 
pénz felhasználásáról pontos elszámolást készítsen a szülőknek. 

• A szülőktől nem fogad el olyan ajándékot, amely értékénél vagy az ajándékozás 
módjánál fogva kötelezettséghez vezet. 

• A szülők munkáját saját céljaira térítésmentesen nem veheti igénybe. 

• A szülők anyagi helyzetének ismeretében, ahol szükséges, kezdeményezze a szociális 
segítségnyújtást. 

• A szülők között ne tegyen különbséget, kapcsolataik egyenlők legyenek. 
 

D)  A titoktartás etikai normái 

• Intézményeink munkatársainak titoktartási kötelezettsége van minden olyan 
információra vonatkozóan, amelyek a gyermekekkel és annak hozzátartózóival 
kapcsolatos. 

• Az elhangzott információt titokként kezeli és együttműködése a kölcsönösségre és 
segítő kommunikációra épül. 

• Az intézmény belső életével kapcsolatos információk szolgálati titokként 
kezelendők. Illetéktelen személyeknek nem adhatók tovább. 

• A szülők nyilatkozata lapján, az óvodák eseményeiről a honlapon lehet tájékozódni. 

• Az interneten lévő közösségi oldalakra képeket feltölteni kizárólag az adott személy 
jóváhagyásával lehet. 

Intézményi tulajdon 

• A vezető és valamennyi munkatárs felelős az óvoda tulajdonában lévő eszközök 
épségéért, működőképességéért, azok célszerű és hatékony használatáért. 

• Elvárás a munkatársaktól, hogy az óvodai eszközöket és a létesítményt magán célra 
csak engedéllyel használják. 

Bennfentes információk kezelése 

Az óvodában dolgozó munkatárstól elvárható: 

• hogy az óvoda belső életével kapcsolatos információkat szolgálati titokként kezelje. 

• hogy írásos felhatalmazás nélkül ne adjon ki bennfentes információt az óvodán kívül 
álló személyeknek. 

• hogy bennfentes információk megosztásával óvodán belül se éljen indokolatlanul. 

• hogy más intézményre vonatkozó információt, melyek a partnerkapcsolat során 
tudomására jut-, nem ad tovább és nem él vissza velük. 

Politikai és közéleti tevékenység etikai normái 

Az óvodában dolgozó munkatárstól elvárható, hogy: 

• társadalmi szerepvállalásait időben és térben határozottan el kell különítenie 

nevelőmunkájától. 

• az intézmény területén ne politizáljon, maradjon semleges. 

• tartsa tiszteletben más ember magánéletét, vallási hovatartozását, világnézetét és 
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politikai meggyőződését. 

• fogadja el, mindenkinek joga van a saját értékrendszerhez. 

Zárszó 

Az Etikai Kódex létrehozása a törvény előírásainak és hatályos jogszabályainak megfelelően 

minden intézményben az alkalmazottak megkérdezésével és beleegyezésével történt.  

 

Etikai eljárás 

• Etikai eljárás indulhat az ellen, aki etikai vétséget követ el, vét az Etikai Kódexben 
meghatározott szabályok ellen. 

• Az Etikai Kódexet az intézmény minden dolgozója ismerje meg, tartalmát feltétel 
nélkül fogadja el. 

• Az Etikai Kódex a nevelőtestület és az intézmény minden dolgozójának 
jóváhagyásával lép hatályba. 

• Az elfogadott kódexet a dolgozók aláírásukkal kötelesek hitelesíteni. 

Az etikai bizottság létrehozása és működtetése: 

• Az Etikai Kódex felülvizsgálatára 5 évenként vagy a vezető választást követően kerül 
sor.  

• Az állásfoglalás a választott Etikai Bizottság feladata, akik javaslatot tehetnek a 
további intézkedésre a vezetőség felé, melynek szabályozója az SZMSZ- ben található. 

• Az etikai vétség kivizsgálásánál fontos elvárás a pártatlanság, valamint az érintett 
dolgozó megfelelő képviseletének biztosítása. 

• Attól függően, hogy óvodapedagógusról, vagy dajkáról van szó, a szakmai közösség 
képviselje magát olyan számban, hogy egyértelmű döntést lehessen hozni. 

• Az etikai bizottság mindenképp páratlan számú tagból kell, hogy álljon, mert 
vezetőjét minden alkalommal maga határozza meg. 
 
Az Etikai Bizottság tagjai 

• Az óvodavezető  

• Minden telephelyről 1 fő pedagógus 

• Minden telephelyről 1 fő technikai dolgozó 
 
Az etikai bizottság megszűnik 

• felülvizsgálatkor 

• a tagok etikai vétsége során 

• Indokolt esetben a tag/tagok lemondása miatt 
 
Legitimációs Záradék 
Az Etikai Kódex hatályba lépésének időpontja, megegyezik az SZMSZ hatályba lépésének 
időpontjával, mivel annak melléklete. 
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16. sz. melléklet 

A fenntartó kötelezettségei és jogai 

 

A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 48. fejezetének 83.§-a alapján az Aranyló Napraforgó Alapítvány 

kuratóriuma, 2020. május 11.-én kelt 11/2020 határozatszámon elfogadta az Aranyló Napraforgó 

Alapítványi Óvoda és telephelyeire vonatkozó fenntartói kötelezettségeket és jogokat: 

1., Dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási 

jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, fenntartói 

jogának átadásáról, 

Ennek értelmében elkészíti az óvoda éves költségvetését, minden nagyobb kiadás fejlesztés, 

beruházás csak az engedélyével, vagy a kuratóriumi elnök engedélyével történhet. Ellenőrzi a 

gazdálkodást, vagy ellenőrizteti az FB. bevonásával.  

Jogában áll évközi beszámoló bekérésére -kötelezően fél évente-, mind az Intézmény vezetője, 

mind a könyvelést végző részéről. Elfogadta, hogy a megállapított és elfogadott éves 

költségvetés alapján az óvoda önállóan gazdálkodik, a költségvetés módosítása kizárólag csak 

különösen indokolt esetben lehetséges. Az óvodavezető tartós távolléte esetén a gazdálkodást 

a helyettese folytatja, az SZMSZ-ben rögzítettek és elfogadottak alapján.  

Az óvoda rendelkezik fő és házi pénztárakkal, azok működését a pénzkezelési szabályzat 

szabályozza.  

A kifizetéseket lehetőleg átutalással szükséges teljesíteni. 

2., Dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, 

az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 

Az óvodába jelentkezés módja folyamatos a szabad helyek függvényében. 

Az óvodába történő jelentkezést kötelezően személyes találkozásnak kell megelőznie. A 

személyes találkozáson köteles az óvodavezető, vagy a tájékoztatást végző személynek 

teljeskörű információt adni az óvoda napi, heti, éves működéséről, a szabályzatok, SZMSZ, 

Házirend, PP. egyéb szabályzatok elérhetőségéről, a beiratkozás módjáról, a gondviselői 

megállapodás tartalmáról, az egyszeri regisztrációs díjról, a programokról, fakultatív 

programokról, a nyújtott szolgáltatásokról stb…Az a gyermek tekinthető beíratottnak akivel 

létrejön a gondviselői megállapodás, a regisztrációs díj befizetése, valamint a felvételi és 

mulasztási naplóban is rögzítésre kerül. A beíratás tényéről tájékoztatni kell a helyi jegyzőt.  

Az óvoda és telephelyei a szülői igényhez igazodva naponta minimálisan 8 órát tartanak nyitva.  

3., A fenntartó, valamint az Intézmény a gondviselővel közösen aláírt megállapodásban 
rögzíti az önkéntes felajánlást, az Egyéni szolgáltatási díj összegét, valamint a tandíj 
megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit. A 
megállapodás tartalmazza a teljesítési feltételeket, illetve a mulasztás következményeit.   

 
4., Meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát: A csoportok 

száma kizárólagosan az óvoda alapító okiratában meghatározott darabszám. 
 
5., Minden nevelési évben közös fenntartói ellenőrzést tart az óvodavezetővel a székhely 

Intézménynél és a telephelyeken, ahol ellenőrzi a köznevelési intézmény gazdálkodását, 
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működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-
oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a gyermekbaleset 
megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint a kuratóriumi határozatban esetlegesen 
meghatározott ellenőrzés területeket. Az ellenőrzés lezárása összefoglaló jegyzőkönyvvel 
zárul, melyet a fenntartó kuratóriumi határozatban fogad el. A jegyzőkönyvben rögzített hibák, 
hiányosságok javítására a fenntartó köteles időpontot kitűzni, a javítást, hiánypótlást az 
intézményvezető jelentése zárja le a fenntartó felé.  

 
6., A köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a 

jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó 
rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény 
vezetője felett. 

 
7., Jóváhagyja a köznevelési intézmény továbbképzési programját. 
 
8., Minden nevelési évben beszámoló formájában értékeli a nevelési-oktatási intézmény 

pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka 
eredményességét, a beszámoló elfogadásáról a kuratórium határozatot hoz.  

 
9., Ellenőrzi az Intézmény pedagógiai programját, a házirendjét, valamint a SZMSZ-t., 

kuratóriumi határozatban elfogadja azok változtatásait. 
 
10., A fenntartó az SZMSZ mellékleteként elkészítette az Etikai Kódexet (15. melléklet). 
 
11., A fenntartó a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, összefüggő döntése vagy véleményének 
kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, nevelőtestület, a szülői 
szervezet. 

 
Záró rendelkezések 

 

Jelen szabályzat 2020. szeptember 01. napjától érvényes. 

 

A fenntartó kötelezettségei és jogai karbantartása: 

 

Az intézményvezető évente felülvizsgálja, az esetleges módosításokra a nevelő-testületdöntése után 

kerül sor. 

 

A „A fenntartó kötelezettségei és jogai” dokumentum közzététele: 

az intézményvezető és a fenntartó gondoskodik a helyben szokásos módon. 

 
A székhely óvodánál és telephelyeinél gondoskodni kell arról, hogy az „A fenntartó kötelezettségei és 

jogai”-ban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven 

aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.  
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

Az SZMSZ-ben és mellékleteiben foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.  
 

Név Beosztás/munkakör Kelt Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Budapest, 2020. május 25.  

 

     Trefeli Renáta 
                                                                             Ph.      óvodavezető  


