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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási
rendeletében foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének
biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a
szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi
működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a
Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
nevelőtestülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő
Szervezeti és Működési Szabályzatot
(továbbiakban SZMSZ) fogadta el.
Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda működésének
szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a
kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok.
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében
foglaltak:


érvényre juttatása,



az intézmény jogszerű működésének biztosítása,



a zavartalan működés garantálása



a gyermeki jogok érvényesülése,



a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése,



az intézmény működés demokratikus rendjének garantálása.

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed:


az intézménnyel jogviszonyban álló minden alkalmazottra.



Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát
végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az intézmény feladatainak
megvalósításában.



A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:


Az intézmény területére.



Az intézmény által szervezett – a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó
– intézményen kívüli programokra.
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Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.

SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
 229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 363/2012.

(XII.

17.)

Korm.

Rendelete

az

Óvodai

nevelés

országos

alapprogramjáról
 368/2011.

(XII.31.)

Kormányrendelet az

államháztartásról szóló

törvény

végrehajtásáról (Ámr.)
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
(Gyvt.)
 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról

I.

Az

intézmény

Alapító

részletezése
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Okiratában

foglaltak

Az intézmény 2013. július 1. napjától hatályos Alapító Okiratát Petőfiszállás Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 82/2013.(V.29.)ÖKT. határozatával 2013.május 29én fogadta el.
A költségvetési szerv neve: Petőfiszállási Csicsergő Óvoda
A költségvetési szerv székhelye: 6113 Petőfiszállás, Kossuth u. 8.
OM azonosító: 202600
Költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 817242
Közfeladata: Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az
óvodai nevelést.
Alaptevékenysége: 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, a felvételi körzetében található, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezik.
Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjának komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés ellátás
(Jogszabály: 2011 évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, 363/2012.(XII.17.)
Kormány Rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, 20/2012 (VIII.30.)
EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési
intézmények névhasználatáról, 229/2012 (VIII.28.) Kormány Rendelete a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, Pedagógiai Program)
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
(Jogszabály: 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének irányelve kiadásáról Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
óvodai nevelése szakértői bizottság véleménye alapján. A beszédfogyatékos és a
fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermekek nevelése
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
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562917 Munkahelyi étkeztetés (dolgozók)
Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem folytat
Alapfeladata: Óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése.
Az intézmény működési köre: Petőfiszállás közigazgatási területe
Az intézmény alapító, irányító szerve:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Irányító szerv székhelye: 6113 Petőfiszállás, Kossuth u. 6.
Fenntartó neve: Petőfiszállás Községi Önkormányzat
Fenntartó székhelye: 6113 Petőfiszállás, Kossuth u. 6.
Az intézmény gazdálkodási besorolása:
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi, gazdasági feladatait a
Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
Az óvoda vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. A vezető megbízásának
joga Petőfiszállás Község – Önkormányzatának Képviselő – testületét illeti meg, az
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Az óvodavezető feladata:
Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért,
az óvoda egészének működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy e szabályzat nem utal más hatáskörbe.
Az óvodavezető munkaköri leírását jogszabályban foglalt rendelkezések alapján a
munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.
Az óvoda költségvetésének tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírásokat,
feltételeket a fenntartó a tárgyévre vonatkozó költségvetési határozatában, illetve a
tárgyévi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló határozatában szabályozza.
Az intézménynél a költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatait a fenntartó által
foglalkoztatott belső ellenőr látja el, jogállását és feladatait a fenntartó Belső
Ellenőrzési Szabályzata határozza meg.
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Az intézmény foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt és a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak.
Az intézmény típusa: óvoda
Az intézmény gyermekcsoportjainak száma: 2 csoport
A felvehető maximális létszám: 60 fő
A feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga:
Petőfiszállás Község Önkormányzatának tulajdonát képező( Kossuth u.8., 0105/36 hrsz.
alatt felvett) ingatlan tekintetében a tulajdonosi jogokat a fenntartó, alapító gyakorolja.
Az intézmény rendelkezési joga a kezelésben lévő ingatlan és ingó vagyon
rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére terjed ki. Tevékenységéért, valamint a
kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az intézmény vezetője a
jogszabályban meghatározott módon felelős.
Az intézmény hivatalos bélyegzőjének lenyomata:
Az óvoda hosszú bélyegzője( az óvoda Az óvoda körbélyegzője(középen címer,
neve, címe, adószáma, OM száma)

körben az óvoda neve)

A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok:


a költségvetési szerv számlaszáma: 51700038-10009024



a számlavezető pénzintézet neve: Fókusz Takarékszövetkezet



számlavezető pénzintézet címe: 6113 Petőfiszállás, Kossuth u.63.
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költségvetési szerv adószáma: 15817242-2-03

II.

Az óvoda közoktatási intézményként való működtetése

1. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban
álló – alapdokumentumok határozzák meg:
 az alapító okirat, mely tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása
biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az
intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén –
módosítja.
 a szervezeti és működési szabályzat
 a pedagógiai program
 a házirend
Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az
alábbi dokumentumok:
– a nevelési év munkaterve
– egyéb belső szabályzatok

2. A pedagógiai program
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelőoktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az
intézmény számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai
önállóságot.
Az óvoda pedagógiai programja meghatározza


Az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit
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Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek
személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését



Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet



A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet



A szülő, a gyermek, a pedagógus együtt működésének formáit



Egészségnevelési és környezeti nevelési elveket



A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket



A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető hagyja
jóvá.
Nkn.tv. 26.§ (1) A pedagógiai program megtekinthető a vezetői irodában. Az intézmény
vezetője munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgál a pedagógiai programmal
kapcsolatban.
A szakmai program határozza meg a kisgyermekek gondozásának, nevelésének tartalmi,
szakmai alapjait.

3. Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos
jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul
vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges
tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a
határidők megjelölésével.
Az intézmény éves munkatervét a vezető készíti el, elfogadására a tanévnyitó
értekezleten kerül sor. A nevelési év helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek
elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet véleményét.

A munkaterv egy

példánya vezetői irodában a nevelőtestület rendelkezésére áll.
A nevelési év végén a vezető elkészíti az értékelést, melynek alapja a munkaterv. Az
értékelés elfogadására a nevelőtestület által a nevelési évet záró értekezleten kerül sor.
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4. A gyermekek intézményben tartózkodásának rendje
A nevelési év szept. hó 1-től – aug. 31-ig tart. Az intézmény hétfőtől-péntekig tartó,
ötnapos munkarenddel folyamatosan működik.
Óvoda nyitvatartási idő: minden nap 6.30-16.30 (napi 10 óra, heti 50 óra)
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

-tól

-ig

-tól

-ig

-tól

-ig

-tól

-ig

-tól

-ig

6.30

16.30

6.30

16.30

6.30

16.30

6.30

16.30

6.30

16.30

Tekintettel a szülői igények folyamatos változására, az intézmények nyitva tartását az
írásos szülői igénybejelentések alapján minden év augusztus 21. és augusztus 31. között
aktualizálni kell.
A nyári zárás idején történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása,
valamint a nagytakarítása. A nyári zárás időpontjáról időben (február 15-ig) kell a
szülőket értesíteni. A nyári zárás ideje alatt előzetes felmérés alapján szükség szerint
gondoskodunk a gyermekekről.
A zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal irodai ügyeletet kell tartani.
Az intézmény nyitva tartásának és ügyeleti ügyfélfogadásának rendjéről a szülőket a
helyben szokásos módon tájékoztatni kell, a tájékoztatásról az intézményvezető
gondoskodik.
A nyitva tartás ideje alatt az intézmény vezetője vagy az általa megbízott dolgozó az
intézményben tartózkodik.
A gyermeklétszám jelentős csökkenése esetén (nyári, őszi, tavaszi szünet) a
hagyományok szerinti összevonást kell alkalmazni. Összevonás esetén a csoportlétszám
nem haladhatja meg a mindenkori átlagos csoportlétszámot.
A tél időszakban (iskolai téli szünet) a lecsökkent gyermeklétszám miatt- az óvoda
előzetes felmérése alapján, a fenntartó engedélyével az óvoda zárva tart.
Ha az óvodából a csoport eltávozik, pl. kirándulás, hosszabb séta, azt a vezetőnek be
kell jelenteni.
Az óvónők a gyermeket csak a szülőnek, vagy a szülő által kijelölt személynek adhatja
ki (szülői nyilatkozat alapján). A tájékoztató szülői értekezleten az óvónők kérik a
szülőket, hogy cselekvő képtelen gyermekre ne bízzanak óvodás gyermeket.
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A gyermek egyedül nem jöhet óvodába, és nem engedhető el az óvodából.
Válás esetén a bírósági végzés, vagy gyámhatóság írásos utasítására tagadhatjuk meg a
gyermek kiadását az elvált szülő részére.
Az óvodai foglalkozásokat az intézmények nyitva tartási ideje alatt kell megszervezni.
Az óvodát a munkarend szerint érkező dajka, vagy óvodavezető nyitja, illetve a napi
munka végeztével zárja.
Az intézmény épületeit, helyiségeit, eszközeit, berendezését és felszereléseit csakis a
rendeltetésüknek megfelelően szabad használni, hasznosítani. A gyermekek az
intézmény létesítményeit, helyiségeit csak az óvodapedagógus vagy a nevelő oktató
munkát segítő alkalmazott felügyeletével használhatják, akik közvetlenül felelnek a
balesetek megelőzéséért, a gyermekek egészségének megóvásáért és az ingatlanok,
ingóságok rendeltetésüknek megfelelő használatáért.
Az intézményben ellátott óvodás korú gyermekeknek, a dolgozóknak és mindazoknak,
akik belépnek az intézmények területére kötelessége:
 az intézmény épületeinek, helyiségeinek, eszközeinek, berendezési és felszerelési
tárgyainak, mások tulajdonának megóvása és védelme,
 az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzése,
 a tűz- és balesetvédelemi előírások betartása,
 a szervezeti és működési szabályzat, az intézmény házirendje és más belső
szabályzata rájuk vonatkozó előírásainak betartása.
Az intézmény berendezéseit, felszereléseit, eszközeit – az óvodapedagógus által
írásban, megőrzésre átvett eszközök kivételével – az intézmény épületéből kivinni csak
az intézményvezető engedélyével. Az intézményből kivitt tárgyakért minden dolgozó
teljes anyagi felelősséggel is tartozik.
Az óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, míg az óvoda ellátja a gyermekek
felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú
tevékenység nem folytatható.

5. A vezető intézményben való tartózkodásának rendje
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Az intézmény zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos
ellátását. Az intézmény nyitva tartási idején belül reggel 8 óra és délután 16 óra között
az óvodavezetőnek az intézményben kell tartózkodnia – kivételt képez, ha a kötelező
óráját más időpontban szükséges eltöltenie. A vezető benntartózkodásán kívüli időben a
helyettesítés rendjében meghatározott személy jogosult intézkedésre.

6. Az alkalmazottak intézményben való tartózkodásának rendje,
és a munkavégzés általános szabályai
A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete
előtt legalább 10 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak
érdekében, hogy napi teendőit megfelelően előkészítse.
Az óvodai fogadó és elbocsátó helyiségek kivételével, nyitva tartási időben, az
intézményben csak az ott ellátott gyermekek, és az intézmény alkalmazottai
tartózkodhatnak - külön engedély nélkül.
A foglalkozások teljes időtartama alatt a gyermekek felügyelet nélkül nem hagyhatják
el az intézmény területét.
Az intézményekbe belépni és bent tartózkodni a nyitva tartási időn kívül csak az
óvodavezető engedélyével lehet. Ez alól kivételt jelentenek az intézmény azon
dolgozói, akiknek az intézménybe belépése és bent tartózkodása nyitvatartási időn kívül
is munkaköri kötelessége.
Az óvodában munkanapokon, a teljes nyitva tartás ideje alatt megfelelő szakmai
ügyeletet kell biztosítani. Az ügyeletet, a foglalkozások ideje alatti nevelést a nyitva
tartási idő kezdetétől annak végéig megfelelő volumenű és teljes körű pedagógiai
felügyelettel kell biztosítani.
Az óvodapedagógus köteles a rábízott épület- vagy udvarrészben a házirend alapján a
gyermekek magatartását felügyelni, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a
balesetvédelmi szabályok betartását biztosítani.
Az óvoda teljes nyitvatartási, valamint az óvodai foglalkozások ideje alatti gyermekfelügyeletet a foglalkozást tartó óvodapedagógus látja el. Az intézmények
rendezvényein a gyermekek felügyeletét a csoportvezető óvodapedagógusok, illetve az
őket segítő dajkák biztosítják.
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Az Nkt. 62§ (8) szerint az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel
való közvetlen, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozásra kell fordítania A
munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában - a nevelést előkészítő,
azzal összefüggő, illetve az éves munkatervben rögzített egyéb pedagógiai feladatok
elvégzése, eseti helyettesítés, stb. - rendelhető el.
Szabadságolási terv alapján és a dolgozóval egyeztetve az intézményvezető engedélyezi
a szabadságot.
A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy
nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az
intézményvezetőnek, hogy intézkedhessen.
Az intézmény alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői
engedéllyel hagyhatják el az intézményt.
A munkaidő beosztását a vezető előzetes engedélyével, a csere lebonyolítási módjának
megjelölésével cserélheti csak el.
Egyéb tekintetben az Mt. a Kjt., az Nkt, az óvoda működését meghatározó intézményi
dokumentumok az irányadóak.

7. Munkaköri leírás minták
Óvodapedagógus munkaköri leírás-minta
Jogállása:
Munkáját a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, a Kjt., a 2011. évi CXC.
törvény a nemzeti köznevelésről, az azt kiegészítő végrehajtási rendeletek, az intézmény
SZMSZ-a szerint köteles az óvodavezető irányítása és ellenőrzése alatt végezni.

Kötelessége:
 A gyermekek fejlődésének figyelemmel kisérése, fejlesztése. Egyéni fejlesztési
eljárások rendszeres alkalmazása az egész nap folyamán.
 A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció vezetése (anamnézis, a
beilleszkedés tapasztalatai,óvodai fejlődési napló). Szükség esetén felméréseket
végez „Differ” rövidített változatával.
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A szülőket gyermeke egyéni fejlődéséről évente 2 alkalommal tájékoztatja, ezt
az óvodai fejlődési naplóban aláírásukkal igazolják.

 A szülőket szülőértekezleten, (fogadóórán), családlátogatáson rendszeresen
tájékoztatja az őket érintő kérdésekről.
 Megtesz minden olyan intézkedést, mely a gyermekek jogainak, érdekeinek
megóvását,

a

fejlődés

elősegítését

szolgálja

(esztétikus

környezet,

eszközhasználat, étkeztetés, vízfogyasztás, stb.).
 A szülő kérdéseire felkészült, korrekt választ ad.
 A gyermekek emberi jogait, méltóságát tiszteletben tartja.
 Rendszeresen elvégzi a csoportban az aktuális gyermekvédelmi feladatokat,
amennyiben a gyámügy bevonása is szükséges, akkor jelez a vezető felé,
 A nevelőmunkát az érvényes dokumentumok alapján végzi, mely kiegészül a
helyi módszertani sajátosságokkal.


Rendszeresen képezi magát.



A munkafegyelmet és a közösségi együttműködés formáit betartja.



Tervszerűen felkészül naponta a nevelőmunkára.



A gyermekekre folyamatosan felügyel (nem hagyja őket felügyelet nélkül).



Munkaköréhez tartozó feladatokat elkészíti (naplók vezetése, tervek,
értékelések, bejegyzések, étkezők nyilvántartásának, felmérések, elemzések,
vélemények készítése).



Szülői értekezletet tart.



Családlátogatásra megy.



Nevelési értekezleteken, továbbképzéseken részt vesz.



A szorgalmi időszak végén teljesítményét kell értékelnie írásban a
nevelőtestületnek (értékelés az óvodai csoportban végzett nevelőmunkára
vonatkozólag)



Feladata napi rendszerességgel megnézi a nevelői faliújságon elhelyezett
információkat és e-mail címére érkezett leveleket. Felelősként megjelölt
feladatoknál információit meg kell osztania a nevelői faliújságon, e-mailen,
szükség szerint személyesen.

Jogai:


Az óvodai csoport irányítása.



A gyermekek értékelése.
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Szükséges ismeretek megszerzése a munkához.



Részvétel az óvodai program, munkaterv tervezésében, értékelésében.



Továbbképzéseken való részvétel



Pedagógiai kísérletekben való részvétel



Részvétel szakmai egyesületek munkájában.



Személyiségi jogainak tiszteletben tartása.



Nevelői tevékenységének elismerése.



A nevelőtestület tagjaként részvétel minden olyan tevékenységben,
rendezvényen, amely a nevelőtestület egészére is vonatkozik.



Továbbképzésre javaslattétel.

Kjt. 55 §-ához és Vhr.7.§/7/bek./a/-/b/ pontjához.
A pedagógus munkakör egyéb feladatai:


Bemutató foglalkozások szervezése, lebonyolítása.



Tanulmányi séták, kirándulások szervezése és azokon részvétel.



Óvodai sportprogramok szervezése, azokon részvétel.



Óvodai ünnepségek szervezése, azokon részvétel.



Az óvoda eszközeinek, könyveinek rendezése és rendben tartása.



Játékok folyamatos karbantartása,



Egyenrangú összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával.

Heti munkaidő 40 óra. Kötelező óraszám heti 32 óra (esetenkénti órakedvezménnyel).
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. módosítása 35. § (8) bekezdése
alapján „ A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti 4 órában a nevelést
előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájába
való részvétel, gyakornok szakmai segítése, további eseti helyettesítés rendelhető el az
óvodapedagógus számára.”
Törvényes munkaidejében elvégez minden a gyermekkel kapcsolatos nevelői-oktatói
munkát, melyet a vezető a feladatkörébe utal.
Érvényes egészségügyi könyvvel dolgozhat. Munkavégzés közben erkölcsi és anyagi
felelősséggel tartozik az anyagok és eszközök használatáért.

Dajka munkaköri leírása-minta
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Jogállása:
Munkáját a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, a Kjt., a 2011. évi CXC.
törvény a nemzeti köznevelésről, az azt kiegészítő végrehajtási rendeletek, az intézmény
SZMSZ-a, szerint köteles az óvodavezető, és a csoportvezető óvodapedagógus
közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni.

Az óvodai dajka heti 40 órában foglalkoztatott.
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:
Munkáját a gyermekek érdekében legjobb tudása szerint végzi.
A gyerekekkel szemben barátságos, kedves.
A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít.
A gyermekekkel kapcsolatos témákban a szülőket nem tájékoztathatja, nem
informálhatja. Amennyiben a szülő érdeklődik, udvariasan irányítsa a gyermek
óvodapedagógusához vagy az intézmény vezetőjéhez, távollétében a helyetteshez.
Tisztában van a gyermekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények
között sem sérti meg.
Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.
Óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai semlegességet.
Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával,
ápoltságával.
Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb
esetben használjon mobil telefont.
A munkakör célja:
Az óvodáskorú gyermekek gondozásának segítése óvodapedagógusi irányítással.
A gyermekek közvetlen és közvetett környezetének tisztán tartása, takarítása az ÁNTSZ
és a HACCP előírásainak megfelelően.
Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
Állandó feladatai:
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Az óvoda helyiségeit tisztán tartja.
Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanítást.
Szükség szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében.
Étkezéskor (köpenyt vált) tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést, az edényeket leszedi,
elmossa, elrakja az egészségvédelmi szabályok szerint.
Bizonyos esetekben felelős az ételminta eltételéért.
Azonos nevelési stílussal segíti a szokások kialakítását, beszélget a gyermekekkel.
Szükség szerint segít a balesetveszélyes hinták, mászókák felügyeleténél az udvaron.
Ágyaz, segíti a gyermekek lefektetését és felkelését, vetkőzését és öltözését.
Óvodai foglalkozások előkészítésénél segít.
Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemet használ a gyermekekkel.
Reggel fogadja a gyermekeket, segíti őket, ha szükséges bekíséri a terembe.
Időszakos feladatai:
Naponta gondozza az óvoda udvarát, járdát seper, a játszóhomokot felássa, locsolja,
fel és letakarja.
Virágokat gondoz.
A napközben megbetegedő gyermekekre felügyel.
Az óvoda textíliáit kimossa, vasalja, javítja.
Elvégzi az évi nagytakarítást.
Szükség esetén ablakot tisztít, ajtókat, bútorokat, játékeszközöket fertőtleníti, lemossa.
Gondoskodik az épület megfelelő hőmérsékletéről.
Elvégzi azokat az egyéb feladatokat, amelyeket a vezetőség a feladatkörébe utal.
Az óvodában felmerülő esetleges karbantartási problémákat a vezetőnek jelzi.
Helyettesítés rendje:
Az adott csoportból hiányzó dajkát többletmunkával és túlórával helyettesítjük.
Az óvodai dajka érvényes egészségügyi könyvvel dolgozhat. Munkavégzés közben
erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az anyagok és eszközök használatáért.
Munkavégzés közben az épületet csak vezetői engedéllyel hagyhatja el.

Fejlesztő óvodapedagógus munkaköri leírás-minta
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Jogállása:
Munkáját a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, a Kjt., a 2011. évi CXC.
törvény a nemzeti köznevelésről, az azt kiegészítő végrehajtási rendeletek, az intézmény
SZMSZ-a szerint köteles az óvodavezető közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt
végezni.

A fejlesztő óvodapedagógus konkrét feladatai:
A fejlesztő óvodapedagógus munkaideje heti ………………………óra
A fejlesztő óvodapedagógusi munka olyan pedagógiai tevékenység, amely a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség kialakulására veszélyeztetett kiemelt
figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztését szolgálja.
A fejlesztő óvodapedagógus pedagógiai feladatai
•

tanév elején végezzen hospitálásokat a mindenkor esedékes csoportban, figyelje

meg a gyermekeket különböző tevékenységeik során,
•

a szűréseik elvégzése után a logopédussal és az óvónőkkel tartson konzultációt,

a feladatok pontos meghatározása érdekében,
•

tartsa szem előtt, hogy a fejlesztő csoportba kerülés fő indikációja az életkor

(tankötelezettség elérése) és a tünet súlyossága,
•

vegyen részt a gyermekek szakszolgálathoz küldendő pedagógiai vélemény

elkészítésében,
•

tartson rendszeres kapcsolatot a fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekek

szüleivel, nyújtson korrekt tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről.
Úgy szervezze a foglalkozásait, hogy:
•

a fejlesztő foglalkozások alaptevékenységét a játék jelentse,

•

a közös játékban alakuljanak a gyermekek társas kapcsolatai,

•

kapjanak lehetőséget arra, hogy önmagukat megismerjék,

•

tanulják meg az alkalmazkodás és a viselkedés szabályait,

•

kezelje partnerként a gyermekeket, helyezzen nagy hangsúlyt a személyes
kapcsolatokra,

•

juttassa a gyermekeket minél több pozitív élményhez,
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•

a fejlesztő program legyen egyénre szabott, mindig igazodjon a gyermekek
egyéni fejlettségéhez, képességeihez, aktuális teljesítményéhez,

•

a munkájához kapcsolódó tanügy igazgatási és pedagógiai dokumentáció
mindenkor legyen naprakész.

3. Bizalmas információk kezelése
•

Az intézmény működésével kapcsolatos információkat bizalmasan kezeli.

•

Az adatvédelmi törvényben foglaltak alapján az intézményből személyes
gyermekekre vonatkozó dokumentumokat nem visz ki.

•

A gyermekek, a szülök és a munkatársak személyiségi jogait érintő
információkat megőrzi, egyéb esetben a közalkalmazotti és a közoktatási
törvényben meghatározottak szerint jár el.

4. Egyéni megbízatás
•

munkáját az óvodavezető megbízása alapján végzi,

•

folyamatos önképzéssel javítja fejlesztő pedagógiai felkészültségét és gyakorlati
munkájában hasznosítja,

•

folyamatosan figyelemmel kíséri az eszközajánlásokat,

•

rendszeres

kapcsolatot

tart

a

szakszolgálatokkal,

logopédussal,

gyógypedagógussal
•

napi rendszerességgel találkozik az érintett csoport óvónőivel, konzultációt
tartanak a gyermekeket érintő kérdésekről, eredményekről, további feladatokról,
szükség esetén esetmegbeszéléseket tartanak.

8. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépésének, és
az intézményben tartózkodásának rendje
A szülők és hozzátartozók az öltözőig kísérik be a gyerekeket. A szülők a beszoktatás
idején és rendkívüli alkalmakkor a csoportszobában is benn tartózkodhatnak.
Rendkívüli alkalmak:
 szülői értekezletek
 nyílt napok
 ünnepélyek
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 alkotó- játszódélutánok
 a szülők részére szervezett egyéb programok.
A szülők és más - az óvodával jogviszonyban nem állók - hivatalos ügyeiket a vezetői
irodában intézhetik el, az óvodavezetőnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek
meg.
Fenntartói,

szakértői,

szaktanácsadói

és

egyéb

hivatalos

látogatás

az

intézményvezetővel való egyeztetés után történik.
Az óvodai csoportok látogatását más személyek részére, indokolt esetben az
intézményvezető engedélyezi.

9. A felvétel rendje
A gyermekek óvodai felvétele
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 hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A beiratkozás rendje:
Az óvodai beiratkozás időpontját minden nevelési évben a fenntartó határozza meg.
A beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt vagy
hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon.
 A beíratás tényét a Felvételi előjegyzési naplóba kell rögzíteni.
 Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, tovább a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, a gyermek TAJ kártyáját.
 A felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a
felvehető gyermekek számát, az óvodavezető és az óvoda fenntartója bizottságot
szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
 Az óvodába felvett gyerekek csoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
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 Az óvodában való felvételről az óvoda vezetője írásban: Felvételi Határozat
formájában értesíti a szülőt a beíratást követő 21 napon belül.
 Az óvodai átvétel: a szülő gyermeke óvodai és bölcsődei átvételét bármikor
kérheti
 Az óvoda házirendjét az új gyermekek szüleivel az adott nevelési év megkezdése
előtt ismertetni kell: nyomtatott formában mindenki számára biztosítani kell,
melynek átvételét a csoportnaplóban, az erre rendszeresített forma nyomtatványon
kell igazolni.
Az óvodába felvett gyermek óvodai jogviszonya megszűnik:


másik óvodába való átvétellel



ha az óvodás gyermek tankötelessé válik

Ha a jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg
az óvoda (KIR) nyilvántartásából törölni kell.
A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek
állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjét.

10.A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
A pedagógiai munka belső ellenőrzését az intézmény éves munkatervében
meghatározott ellenőrzési terv szerint az óvodavezetője végzi.
A

pedagógiai

munka

belső

ellenőrzése:

a

nevelési

intézmény

valamennyi

tevékenységére kiterjed.
A pedagógiai és nevelői munka belső ellenőrzésének célja, az esetleges előforduló
hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. Az
ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.
Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszerét és ütemezését. Az
ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni.
Az ellenőrzés kiterjed:
 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének, módjának, minőségére,
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 az óvoda helyi nevelési programjában kitűzött célok teljesítésére, feladatok
megvalósítására,
 óvoda éves munkatervében foglalt feladatok ellátására,
 a gyermekek neveltségi szintjének, a differenciált személyiség fejlesztés és
tehetséggondozás megfigyelésére,
 szakmai dokumentumok ellenőrzésére,


a munkafegyelemmel kapcsolatos kérdésekre

A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre vonatkozó ellenőrzésére az
intézmény valamennyi nevelője és pedagógus dolgozója javaslatot tehet.

11. A vezető és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
rendje, formája
Nevelőtestületi értekezletet kell tartani:
 a nevelési program elfogadására és módosítása elfogadására,
 a szervezeti és működési szabályzat, valamint ezek módosításának elfogadására,
 a nevelési év előkészítésére, a munkaterv elfogadására,
 az intézmény éves munkájának értékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések,
beszámolók elfogadására,
 a nevelőtestület képviseletében eljáró óvodapedagógus kiválasztására,
 a házirend elfogadására,
 az ötéves pedagógus-továbbképzési terv elfogadására,
 az intézményvezetői pályázáshoz készített vezetési programmal összefüggő
szakmai vélemény kialakítására,
 a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság megkeresésére a
problémás esetekben illetve a hetedik évet betöltött gyermek újabb nevelési
évének megkezdéséhez szükséges egyetértés megadására,
 jogszabályban meghatározott esetekben.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha
 az intézményvezető összehívja,
 a nevelőtestület egyharmada kéri,
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 szülői szervezet kezdeményezi, akkor, ha a kezdeményezést a nevelőtestület
elfogadta.
 Az óvoda nevelőtestülete önállóan működhet, illetve hozhat döntést azokban az
ügyekben, amelyek szervezeti egységüket érintik.
Alkalmazotti értekezletet kell tartani:
 a köznevelésről szóló törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes
véleményezésére, amelyek az intézmény megszüntetésével, átszervezésével,
feladatának megváltoztatásával, vezetői megbízással kapcsolatosak


a nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az óvodavezető hívja
össze az óvodavezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével

Munkaértekezletek:


a

munkaértekezleteket a munkatervben felelősként megjelölt dolgozó hívja

össze


a munkaértekezletek biztosítják a szakmai munkát végző óvodapedagógusok,
valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák együttműködését.



a havonta ismétlődő tervezett formában történő értekezletek nyújtanak
lehetőséget szakmai műhelymunkára, hiányosság feltárására, jó gyakorlatok
megbeszélésére, illetve a következő hónap feladatainak felelevenítésére.

12. A kiadmányozás és a képviselet szabályai
Az óvodát az óvodavezető képviseli. A kiadmányozás joga az óvodavezetőt illeti meg.
E szabályzat vonatkozásában kiadmány a jóváhagyás után letisztázott és a
kiadmányozásra jogosult részéről hiteles aláírással ellátott, lepecsételt irat.
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat
alá. Az óvodában kiadmányozási joggal rendelkezik

az óvodát érintő minden

ügyben az óvodavezető
Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani.
Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról és az
iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás.
Az irat akkor hiteles kiadmány, ha:
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a) azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve
mellett az s. k. jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt „a
kiadmány hiteléül” szöveg feltüntetésével és aláírásával igazolja, továbbá
b) a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv
hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel.
A szervnél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy
ügyintézője hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is
kiadni.
Az óvoda nyilvántartást vezet a kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről.

13.A helyettesítés rendje
A helyettesítés tartalmáról és terjedelméről az óvodavezető rendelkezik.
A vezető akadályoztatása esetén intézkedésre a legmagasabb fizetési fokozatba tartozó
óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek
biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki
A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése
után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről.
Ha a pedagógus, betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja a foglalkozását megtartani, az
óvodavezető vagy az általa kijelölt személy gondoskodik az eseti helyettesítésről az
alábbiak szerint:


óvodapedagógust csak óvodapedagógus helyettesíthet, a helyettesített
pedagógus munkaterve alapján végzi a munkáját (lehetőség szerint a
váltótársat kell beosztani).



egyéb esetben az óvodavezető gondoskodik a gyermekek pedagógiai
felügyeletéről és gondozási feladatainak ellátásáról. Erre a tevékenységre az
intézmény bármely óvodapedagógusa beosztható, helyettesítési feladat
ellátása az intézmény minden pedagógusának munkaköri kötelessége.

14. A vezető és az óvodai szülői szervezet közötti
kapcsolattartás formája, rendje
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Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az
intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal
rendelkező szülői szervezet hozhatnak létre. A szülői közösség dönt saját működéséről.
Az óvodavezető és a szülők szervezetének képviselője az együttműködés tartalmát és
formáját az óvodai éves munkaterv és a szervezet programjának egyeztetésével állapítja
meg.
A szülők képviselőjével az óvodavezetője tart kapcsolatot.
A folyamatos kapcsolattartás érdekében meghatározott időben legalább félévente vagy
szükség esetén megbeszélést tartanak, ahol az óvodavezetője tájékoztat az óvodában
folyó nevelésről és a gyerekeket érintő kérdésekről.
A szülői szervezet képviselője megállapodásairól tájékoztatja a nevelő testületet,
a gyerekeket érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet.
A szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka
eredményességét.
Az óvodai szülői szervezte dönt:


saját működési rendjéről és óvodaszék létrehozásának kezdeményezéséről.

A szülők szervezete egyetértési jogot gyakorol:


a szervezeti és működési szabályzat, a házirend elfogadásakor.

A szülők közössége véleményt nyilváníthat:


az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben



a nevelési program elfogadásakor



az intézmény és a szervezet közötti kapcsolattartás módjáról



az ünnepélyek, megemlékezések szervezéséről



a szülőket anyagilag is érintő kérdésekről



a szülői értekezlet témájáról és napirendjéről



az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításáról



a vezetői pályázat benyújtásánál



a szülőket érintő kérdésekről.

15.Külső kapcsolatok rendje, formája
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Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart az óvodai munka megfelelő szintű
irányításának érdekében a következő intézményekkel:


Fenntartóval és annak munkaszervezetével



A Petőfi Sándor Általános Iskolával: vezetőkkel, nevelőkkel



A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal és annak
Kiskunfélegyházi Tagintézményével: sni-s és btmn-s gyermekek
vizsgálata és fejlesztése érdekében logopédussal, pszichológussal
Oktatási Hivatallal



Kiskunfélegyházai Tankerülettel



Pálos Kolostor és Plébániával



Pálmonostorai Napsugár Óvodával



Gátéri Liget Óvodával

A munkakapcsolat megszervezésért, felügyeletéért az óvodavezető a felelős.
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete érdekében:


Védőnővel : éves feladatterv alapján, mely szorosan kapcsolódik az
óvoda Egészségnevelési Programjához. A gyermekek látogatását
dokumentálják a csoportnaplóban. Felelős: csoportvezető óvónő



Az óvoda orvosával : a 26/1997. (IX.3.)NM rendelet 2.sz. melléklete 1.
a) alapján: Az óvodás korú gyermekek vizsgálata járvány és a fertőző
betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerinti fertőző betegség esetén.



Az óvoda fogorvosával: évente 1x elvégzi a szűrővizsgálatot, melynek
igazolását a csoportnaplóban dokumentálják. Felelős: csoportvezető
óvónő

A munkakapcsolat megszervezésért, felügyeletéért az óvodavezető a felelős.
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése valamint a gyermekvédelmi
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az óvoda gyermekvédelmi megbízottja –
és minden óvodapedagógus – rendszeres kapcsolatot tart fenn:


A

Gyermekjóléti

Szolgáltatás

családgondozójával:

évente

1

alkalommal esetmegbeszélés, illetve szükség esetén. Évente 1x a
családgondozó

kérésére

gyermekvédelmi

gyermekvédelmi felelős feladata.
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beszámoló

készítése

a

A munkakapcsolat megszervezésért, felügyeletéért az óvodavezető a felelős.
Az eredményes nevelőmunka érdekében az óvoda rendszeres munkakapcsolatot tart
fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel:


Petőfiszállási Faluházzal



Könyvtárral a Faluházban

Kapcsolattartásért felelősek az óvodavezető és az óvodapedagógusok.

16. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok
ápolásával kapcsolatos feladatok
Az óvodában az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a
korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.
Az ünnepélyek és megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos
feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományokat ápolja és őrizze meg.
Az ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok rendje:
-

Adventi várakozás

-

Mikulás

-

Luca nap

-

Karácsony az óvodában, karácsony a Faluházban (iskolai rendezvény)

-

Farsang

-

Március 15

-

Húsvét

-

Ugri-bugri nap - Apák napja

-

Anyák napja

-

Nagyok búcsúzása

-

Közös Családi Nap ( falusi rendezvény)

-

Gyermeknap

A csoportokban megünneplik a gyerekek születésnapját.
Az ünnepekhez alkalmazkodva, a csoportban kialakult szokások szerint készítenek
ajándékot, díszítik a csoportszobát.
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17. A szakmai munkaközösségek
Nkt.71. § (1) A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre
szakmai munkaközösséget. E törvény szerint az óvoda 4 óvodapedagógusa nem alkothat
szakmai munkaközösséget.

18. Intézményi védő, óvó előírások
20/2012(VIII.31.)EMMI rendelet 4.§.(1),168.§(1)-169§,Nkt.62§(1)g
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető
szolgáltatást az óvoda a fenntartón keresztül biztosítja.
Biztonságos környezet, balesetvédelem


A pedagógus kötelessége a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és
megóvása

érdekében

felvilágosítással,

a

tegyen

munka-és

meg

minden

balesetvédelmi

lehetséges
előírások

erőfeszítést:

betartásával

és

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő-és
szükség esetén más szakemberek – bevonásával.


Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartani az intézmény
munkavédelmi- és tűzvédelmi szabályzatának, valamint a tűzriadó tervnek a
rendelkezéseit.



Minden évben 1 alkalommal a fenntartó szervezésében tűz- és munkavédelmi
oktató valamennyi alkalmazott számára tűz –, munka-, és balesetvédelmi
előadást tart, melyen minden dolgozónak kötelező részt venni.



A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a
gyermekek,

felügyeletét,

védelmét,

figyelemmel

a

baleset-megelőzés

szempontjaira.


Olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal
kapcsolatos szokások magatartási formák kialakítására.



Egyéb foglalkozások során a nevelési intézmény sajátosságaira figyelemmel át
kell adni a baleset megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a
mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés
témakörében.



Fejleszteni kell a gyerekek biztonságra törekvő viselkedését.
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Az intézmény területére csak a jogszabálynak, szabványnak, egyéb kötelező
előírásnak megfelelő óvodai játékot, eszközök, munkaeszközök, berendezések,
tárgyak vihetők be.



Minden üzemszerűen az elektromos hálózathoz kapcsolódó vagy bármilyen
motorral

hajtott

berendezésnek,

vagy

energiaátviteli

rendszernek,

berendezésnek, amelyet az intézmény vásárol, tárol és/vagy alkalmaz, a
paramétereit is tartalmazó, magyar nyelvű leírással, használati és tárolási
útmutatóval kell rendelkeznie, amely egy másolt példányát el kell helyezni az
intézmény irodájában.


A pedagógus – az e szabályzatban és az intézmény házirendjében meghatározott
védő, óvó előírások alkalmazásával – viheti be a foglalkozásokra az általa
készített, használt eszközöket, berendezéseket, tárgyakat, amelyeknek meg kell
felelniük a jogszabályok és e szabályzat előírásainak.



Valamennyi

foglalkozáson

a

foglalkozást

tartó

pedagógus,

óvodai

rendezvényeken a gyermekek felügyeletét ellátó pedagógus felelős a tűz-, a
baleset megelőzési és az egészségvédelmi szabályok, előírások betartatásáért,
betartatásáért.


Az óvodában az óvodavezető felelős a tűz-, a baleset megelőzési és az
egészségvédelmi szabályok, előírások betartásáért, betartatásáért.



2012. évi I. törvény 51. § (1) alapján a munkáltató köteles a munkavállalónak a
munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. Óvodapedagógusoknak 2
évente juttat az óvoda munkaruhát és munkacipőt. Dajkáknak 2 évente fehér
köpenyt 1 db, színes köpenyt 1 db, munkacipő 1 db, sapka az ételosztáshoz
/elhasználódás szerint/, illetve gumikesztyűt, kézvédőt elhasználódás szerint
juttat az óvoda. A munkaruha a juttatási idő elteltével a dolgozó tulajdonába
megy át. A dolgozót az e ruhafélékben a juttatási idő alatt bekövetkezett kárért
vagy hiányért teljes anyagi felelősség, munkaviszonyának a juttatási idő eltelte
előtti megszűnése esetén visszaszolgáltatási, vagy megváltási kötelezettség
terheli. A munkaruha és munkacipő juttatásról az óvoda nyilvántartást vezet.



Ezen szabályok betartásáért valamennyi alkalmazott és az óvoda területére
belépő felelős.



Az intézmény dolgozóinak feladata a gyermekbaleset esetén:
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A gyerekek felügyeletét ellátó pedagógusok, a gyermekeket ért bármilyen
baleset, sérülés, v. rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tenni a következő
intézkedéseket:
A feladat ellátásában a baleset helyszínén jelenlévő többi intézményi dolgozó is
köteles részt venni.
A balesetben szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a
sérülttel csak azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az
adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a
beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.
A gyermekbalesetekkel kapcsolatos intézményi feladatok a magasabb
jogszabályok előírásai alapján az intézményvezetőjének ki kell vizsgálnia az
intézményben történt mindenféle balesetet. A vizsgálat során tisztázni kell a
balesetet kiváltó okokat, és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A
vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló
balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell
hajtani.
A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett gyermekbaleseteket nyilván
kell tartani. A baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a
minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer
segítségével kell nyilvántartani. http://db.okm.gov.hu/baleseti 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 légkésőbb a
tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. A
kitöltött jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a szülőnek.

Dolgozók egészségügyi felügyelete


A 2012.évi I. tv a munka törvénykönyvéről 51.§.(4) A munkáltató biztosítja az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A
munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres
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időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri
alkalmassági vizsgálatát.


A rendkívüli munka alkalmassági vizsgálatot a munkáltató minden olyan
esetben kezdeményezhet, amikor a dolgozó munkavégzésével egészségügyi
alkalmassági kétely merül fel.

Gyermekek egészségügyi felügyelete


A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe
vehető szolgáltatást az óvoda a fenntartón keresztül biztosítja.

19. Kártérítési kötelezettség és anyagi felelősség
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a
visszaszolgáltatási

vagy

elszámolási

kötelezettséggel

átvett

olyan

dolgokban

bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ,
vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vett át.
Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük a
megőrzésre, átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén, pedig munkabérük
arányában felelnek.
A kár összegének meghatározásánál a Mt. 172-173.§-a az irányadó.

A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű- és értékű
használati értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére,
illetve vihet ki onnan. (Pl. írógép, számítógép, stb.)
Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak
rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek, stb. megóvásáért.

20. Bármely rendkívüli esemény, bombariadó esetén
szükséges teendők
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Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt
közvetlen felettesének jelenteni. Az intézményvezető dönt a szükséges intézkedésekről
és a fenntartó értesítéséről.
Bombariadó esetén az intézményvezető intézkedhet. Akadályoztatása esetén az
SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik.
Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető
hatóság információja alapján az intézményvezető, akadályoztatása esetén az
intézkedéssel megbízott személy dönt.
Tűz esetén az intézmény tűzvédelmi szabályzata határozza meg a szükséges teendőket.
Bombariadó és az épület esetleges károsodásával fenyegető veszélyhelyzet esetén az
épület kiürítésére, a gyermekek, felügyeletére az intézmény tűzvédelmi szabályzatának
előírásait kell alkalmazni.
Az intézmény tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzatainak elkészítése, valamint azok
naprakész állapotban tartása a munka- és tűzvédelmi felelős feladata, betartatása az
óvodavezető kötelessége.

21.Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé
A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű tájékoztatás
nyilatkozatnak minősül.
Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kell betartani:


Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra
az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.



A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív
ismertetéséért a nyilatkozó felel.



A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali
titoktartásra, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire.



Nem

adható

nyilatkozat

olyan

üggyel,

ténnyel

és

körülménnyel

kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény
tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt
okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a
nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
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22.Az óvodai dokumentumok nyilvánosságra hozatalának
rendje
Az óvoda Pedagógiai programját, Szervezeti Működési Szabályzatát, Házirendjét, egyegy példányban el kell helyezni a szülők által hozzáférhető helyen. A dokumentumokat
a szülők szabadon megtekinthetik.
Tájékoztatás a Pedagógiai Programról
A szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől, a
csoportos óvodapedagógusoktól.
A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki,
bármikor feltehet az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn belül
érdemi választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján
kerül meghatározásra.
Tájékoztatás a Házirendről
Az óvodapedagógusok minden év első szülői értekezleten tájékoztatást adnak a
házirendről. Az óvoda házirendjét az adott nevelési év megkezdése előtt nyomtatott
formában mindenki számára biztosítani kell, melynek átvételét a csoportnaplóban, az
erre rendszeresített forma nyomtatványon kell igazolni.

23.Az elektronikus és az elektronikus úton előállított
nyomtatványok kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR)
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert

alkalmazunk

a

229/2012.

(VIII.28.)

Kormányrendelet

előírásainak megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell
nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú
másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
 az alkalmazott pedagógusokra, nevelőkre vonatkozó adatbejelentések
 a gyermek jogviszonyra vonatkozó bejelentések
 az október 1-jei pedagógus és gyerekek listája
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Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével
és az intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem
szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az intézményi informatikai
hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való
hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az
intézményvezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

24.Az intézményben folytatható reklámtevékenységre
vonatkozó előírásokról
Bármilyen helyen, formában Tilos az olyan, gyermekkorúaknak szóló reklám, amely
fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésüket károsítja, kedvezőtlenül
befolyásolja, különösen azáltal, hogy
•

erőszakra, szexualitásra utal, azt ábrázol, vagy

•

témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.

Tilos az olyan reklám is, amely gyermekkorút veszélyes, erőszakos, vagy szexualitást
hangsúlyozó helyzetben mutat be.
Az óvodában – a fenntartó típusától függetlenül – tilos bármilyen reklámtevékenység.
Az általános tilalom alóli kivételek, így nem vonatkozik a tiltás:
•

az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel összefüggő, továbbá

•

a közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, illetve

•

az oktatási tevékenység reklámjára, valamint

•

az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen eseményt szervező vagy annak

megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének,
védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel, eseménnyel
közvetlenül összefüggő megjelenítésére.

25.Lobogózás szabályai
A 132/2000. (VII.14.) Kormányrendelet értelmében „A nemzeti lobogót állandóan
kitűzve kell tartani.”
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A kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a
középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel lobogózás
szabályait.
A zászló állandó minőségének megtartásáról a vezető gondoskodik.

26.A fakultatív hit és vallásoktatás feltételeinek biztosítása
Az intézmény biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi
egyházak által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatást. Ehhez szükséges az intézmény
és az egyház között létrejött együttműködési megállapodás. A hitoktató az egyház által
biztosított.
Az intézménnyel kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai
életet, a nevelés folyamatát. Az intézmény biztosítja a tevékenységhez szükséges
feltételeket.
Az intézményben, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak
lelkiismereti és vallásszabadságát.
A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához figyelembe kell venni a
szülői szervezet véleményét, kérelmét.

27.Hivatali titok megőrzése
Az intézmény minden dolgozójának kötelessége a hivatali titok megtartása. A
közalkalmazott nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre
betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra
vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat.
Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll
fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak
minősülnek, és amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené.
A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül.
Hivatali titoknak minősül:


a mit a jogszabály annak minősít



a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok
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a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat



továbbá, amit az intézmény vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés
biztosítása, illetve az intézmény jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői
utasításban írásban annak minősít

28.Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség rendje
Jogszabályi háttér: Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi
CLII. tv. 11.§. (6) bekezdés.
A vagyonnyilatkozat-tétel személyi hatálya kiterjed az óvoda alkalmazásában álló
mindazon személyre, aki döntésre agy ellenőrzésre jogosult, azaz az intézmény
vezetője.
A vagyonnyilatkozat-tétel hatályba lépése a kihirdetés napjától számítva a
visszavonásig érvényes.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett


a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás
létrejötte, munka-vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően.



a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztásmunka vagy feladatkör megszűnését követő 30 napon belül



A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás,
munka vagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően, ha
a törvény eltérően nem rendelkezik 2 évenként köteles eleget tenni.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a harmadik pontban foglaltak esetében az
esedékesség évében június 30-ig kell teljesíteni.
Nem kell a második pont szerint vagyonnyilatkozatot tenni a közszolgálatban álló
személy foglalkoztatására irányuló jogviszony áthelyezéssel történ megszűnésekor,
feltéve, ha az áthelyezés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörbe,
illetve feladatköre történik.
A vagyonnyilatkozat őrzésért felelős személy az intézményvezető esetében a fenntartó.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az teljesíti, aki annak esedékességekor valós
tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz. A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel
napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel
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időpontját megelőző öt naptári évben szerzett bármilyen jogviszonyból származó
jövedelemről kell kitölteni.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról a szükséges nyomtatványokat is
tartalmazó tájékoztató átadásáról a munkáltató gondoskodik.
A vagyonnyilatkozat egyik példányát a nyilvántartásba vétele után a kötelezettnél
marad, másik példányát az őrzésért felelős az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli.
A nyilatkozó és a munkáltató megbízásából az őrzésért felelős a boríték lezárására
szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat
átadására zárt borítékban kerül sor. Az őrzésért felelős személy a nyilatkozatot
nyilvántartási azonosítóval látja el. /Az azonosító betűjelből és számsorból áll./
A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékot – a nyilatkozó és az őrzésért felelős
példányát is – csak a jogszabályban meghatározott vagyonosodási vizsgálat során az
eljáró szerv bontja fel.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését az őrzésért felelős személy
ellenőrzi A nyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg, ha a jogszabály
rendelkezései szerint döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről.
A jogszabályszerűen lezárt vagyonnyilatkozat elhelyezése a vezető esetében a
fenntartónál történik.

29.A telefonhasználat eljárásrendje
A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma
állapotban tarthatja magánál és csak kivételes, sürgős esetben használható.
Az intézményi telefon kivételes, sürgős esetben használható magáncélra.

30.Záró rendelkezések
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az óvodai Szülői Szervezet véleményezésével,
a dokumentumok nyilvánosságra hozásával, a nevelőtestület elfogadásával érvényes.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25. § (4) pontja alapján az SZMSZ
azon

rendelkezéseinek

érvénybe

lépéséhez,

amelyekből

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.
A Szervezeti és Működési Szabályzat a kihirdetés napján lép életbe.
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a

fenntartóra

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az
intézmény azon dolgozóival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal,
akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, és meghatározott körben használják
helyiségeit.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az
intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető
munkáltatói jogkörében intézkedhet.

31.Legitimációs záradék
Érvényességi nyilatkozat
2015. szeptember 1 - 2018. augusztus 31-ig, illetve a visszavonásig.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a felülvizsgálat során
Felülvizsgálati rendje: minden tanévet megelőző augusztus 31-e.
A módosítás feltételei:


törvényi változások esetén;



feladatváltozás esetén;



a nevelőtestület 2/3–os többségi kezdeményezése alapján, a nevelőtestület
dönt a módosítás elfogadásáról,



írásbeli előterjesztés a nevelőtestületnek, az óvoda vezetőjének

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményeztetheti:


a fenntartó;



a nevelőtestület;



az óvodavezető;

8. Nyilvánosságra hozatala:
A fenntartó és a partnereink által megtekinthető a honlapon, az óvoda előterében
és az Oktatási Hivatal honlapján.

Mellékletek

38

Adatkezelési Szabályzat: Az SZMSZ 1. számú melléklete

SZMSZ 1. számú melléklete

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Általános rendelkezések
1. Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja
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Az alkalmazottak, valamint a gyerekek adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő
adatvédelmi követelmények szabályozása.
2. A Szabályzat alapját képező jogszabályok
A 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. §-a.
A 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
3. A Szabályzat hatálya
3.1. A Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, minden közalkalmazottjára,
továbbá az intézmény gyermekeire.
3.2. Ezen szabályzat szerint kell ellátnia
 a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és
adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), továbbá;
 a gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban:
gyermekek adatainak kezelése).
3.3. A Szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése
után, illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. A gyermekekkel
kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony fennállásától,
hiszen az annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad.
4. Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
4.1. A Petőfiszállási Csicsergő Óvoda működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot az
intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület elfogadta. Az elfogadáskor a
jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogát gyakorolta az óvoda Szülői
Szervezete . A mindezekről készült jegyzőkönyvek az irattárban megtekinthetők.
4.2. Jelen adatkezelési szabályzatot a szülők megtekinthetik az intézmény honlapján, az
óvoda előterében nyitva tartás alatt. Tartalmáról és előírásairól a szülőket az év elején (szülői
értekezleten) tájékoztatni kell, egyéb esetekben az óvodavezető ad felvilágosítást.
5. Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya
5.1. Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőjére, valamennyi
közalkalmazottjára kötelező érvényű.
5.2. Az adatkezelési szabályzat a nevelőtestület elfogadásának időpontjával lép hatályba, és
határozatlan időre (visszavonásig vagy módosításig) szól.
5.3. Adatkezelési szabályzatunkat az elfogadás követő dátummal létesített közalkalmazotti
jogviszony esetén a közalkalmazott köteles tudomásul venni.
A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés
1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért
1.1. Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért
felelősséggel tartozik:
 a vezető;
 a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében.
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1.2. Az intézmény vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok
védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a szabályzatban rögzített
előírások megtartásáért, illetve e követelmények ellenőrzéséért.
1.3. A vezető és a fenntartónál dolgozó gazdasági előadó felelősek az illetményszámfejtés
körébe tartozó adatok intézményen belüli feldolgozásáért és továbbítása során az
adatvédelmi rendelkezések betartásáért.
2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai
2.1. A köznevelésről szóló törvény alapján nyilvántartott alkalmazotti adatok:
a.) név, anyja neve,
b.) születési hely és idő;
c.) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám;
d.) pedagógus igazolvány számát;
e.) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok:
 iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása.
Munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő,
besorolással kapcsolatos adatok;
 alkalmazott részére adott kitüntetések, díjak, és más elismerések, címek,
munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás,
munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre
kötelezés;
 heti munka ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat
terhelő tartozás és annak jogosultsága;
 szabadság, kiadott szabadság;
 alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei;
 alkalmazott részére adott juttatások, és azok jogcímei;
 az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei;
 a többi adat az érintett hozzájárulásával.
2.2. A köznevelésről szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően
megegyezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. számú mellékletében
meghatározott adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására a
közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése szolgál, a szabályzat melléklete szerinti
adatkörök formájában.
2.3. A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és azzal kapcsolatban álló
adatait.
2.4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül- törvény eltérő rendelkezése
hiányában- adatszerzés nem végezhető ilyen adat nem tartható nyilván.
2.5. Az óvoda külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát,
valamint a magán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos adatokat.
3. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai
3.1. Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését az intézményvezető végzi.
3.2. A magasabb vezető beosztású intézményvezető tekintetében a közalkalmazotti
adatkezelést a munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el.
3.3. Az adatkezelés során gondoskodni kell arról, hogy
 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat, és megállapítás az adatkezelés
teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának;
 a személyi iratra csak olyan adat kerülhessen, amelynek alapja közirat, vagy a
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közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság, vagy más
hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés;
a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítésre, és törlésre kerüljön,
ha az adat a valóságnak már nem felel meg;
az önkéntes adatszolgáltatáshoz a közalkalmazott írásbeli hozzájárulása szükséges.

4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatkezelés és – továbbítás
intézményi rendje
4.1. A közalkalmazotti alapnyilvántartás a közalkalmazott első alkalommal történő
felvételekor történik, aláírásával igazolja az adatok valódiságát, továbbá:
 a közalkalmazott áthelyezésekor;
 a közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén;
 a betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére azokat az adatokat,
amelyekre betekintési joga kiterjed.
4.2. A 4.1. alapján készített iratokat személyügyi iratként kell kezelni.
4.3. A számítógépes rendszer alapnyilvántartásából a közalkalmazotti jogviszony
megszűnése, és végleges áthelyezés esetén azonnal és véglegesen törölni kell a
közalkalmazott személyazonosító adatait. Statisztikai célokból a személyi azonosításra
alkalmatlan adatok továbbra is felhasználhatók.
1.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a
közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket, az adatokat
a közalkalmazott előzetesen tudta, és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.
2.
A közalkalmazott nyilvántartott adatairól tájékoztatás nem adható, -személyi
anyagát az áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével -kiadni nem lehet.
3.
Az óvoda a nem nyilvános személyes adatokat csak törvényben meghatározott
esetekben és célokra illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli hozzájárulásával
használhatja fel, vagy adhatja át harmadik személynek.
4.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörébe tartozó és a köznevelésről szóló
törvény 41. §-ban felsorolt adatok – az 5. és 6. pontja alapján továbbíthatók: A fenntartónak,
a kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő
igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek és a munkavégzésre vonatkozó
rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. Ezen kívül a
Kjt. 83/D §-a szerint a közalkalmazott felettesének, a minősítést végző vezetőnek, a
törvényességi ellenőrzést végző szervnek, a fegyelmi eljárást lefolytató testületnek, vagy
személynek.
5.
Az adattovábbítás postai úton ajánlott küldeményként történhet. Intézményen
belül papír alapon, zárt borítékban.
6.
Az adattovábbításra az intézmény vezetője jogosult. Az illetmény számfejtő hely
részére történő adattovábbításban a fenntartónál a gazdasági előadó működik közre.
5. A közalkalmazottak jogai és kötelezettségei
5.1. A közalkalmazott a saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes
adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet,
azokról másolatot, vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását.
Tájékoztatást kérhet személyi irataiba történő betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi
anyagának más szervhez való megküldéséről.
5.2. A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatok helyesbítését és kijavítását az
intézményvezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa a
munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek, és aktuálisak
legyenek.
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5.3. A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban
tájékoztatni az intézményvezetőt, aki 3 napon belül köteles intézkedni az adatok
aktualizálásáról.
6. Személyi irat
6.1. Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és
bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett- adathordozó, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és
a közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
6.2. A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett,
valamint az elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól
elkülönítve kell iktatni és kezelni.
6.3. A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók:
 személyi anyag iratai;
 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok;
 a közalkalmazottnak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival
kapcsolatos iratok, (adóbevallás, fizetési letiltás);
 a közalkalmazott saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott, adatokat tartalmazó
iratok.
Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről, és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak.
7. A személyi irat kezelése
7.1. Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és
kezelése a személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése az óvodatitkár
közreműködésével az intézményvezető feladata.
7.2. A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek:
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 83/D § -ban meghatározott
személyek, azaz a közalkalmazott felettese;
 az értékelést végző intézményvezető (vezetőség) feladatkörének keretei között a
törvényességi ellenőrzést végző szerv;
 szóbeli, illetve írásbeli figyelmeztetés esetén a vezetőség;
 munkaügyi per kapcsán a bíróság;
 a közalkalmazott ellen indult büntető eljárásban nyomozó hatóság, az ügyész, és a
bíróság;
 az illetmény számfejtési feladatokat ellátó szerv, a feladattal megbízott munkatársa
feladatkörén belül;
 az adóhatóság;
 a társadalombiztosítási igazgatási szerv;
 az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv;
 munkavédelmi szerv.
7.3. Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet iratkezelés és ügyintézés szabályai alapján történik.
7.4. A közalkalmazotti jogviszony létrehozásának elmaradása esetén a közalkalmazotti
jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek.
7.5. A személyi anyag tartalma:
 a közalkalmazotti alapnyilvántartás,
 a pályázat, vagy a szakmai önéletrajz,
 erkölcsi bizonyítvány,
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 az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata,
 a továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata,
 iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata,
 a kinevezés és annak módosítása,
 a munkaköri leírás,
 a vezetői megbízás, és annak visszavonása,
 a besorolás iratai, a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok,
 az áthelyezésről rendelkező iratok,
 a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat,
 a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat,
 a közalkalmazotti igazolás másolata.
7.6. A 7.5. pontban felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell
tárolni.
7.7. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor össze kell állítani a közalkalmazott személyi
anyagát. A személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem tárolható.
7.8. A személyi iratokról tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az
iktatószámot és az ügyirat keletkezésének időpontját.
7.9. A személyi anyagnak egy betekintési lapot is kell tartalmaznia, melyet a személyi
anyag részeként kell kezelni.
7.10. A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve a személyi
alapnyilvántartásba a Kjt.83/D §-ban felsorolt személyek jogosultak betekinteni a
betekintési lap kitöltésével.
7.11. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési
lapot le kell zárni, és a személyi anyagot irattározni kell.
7.12. A személyi anyagot a közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított 50 évig kell
megőrizni.
A gyermekek adatainak kezelése és a továbbítás intézményi rendje
1. Felelősség a gyermekek adatainak kezeléséért
1.1.Az intézmény vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével,
továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések, és a Szabályzat előírásainak
megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért.
1.2.Az óvodapedagógusok
munkakörükkel összefüggő adatkezelésért tartoznak
felelősséggel.
2. A gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai
2.1. A gyermekek személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott
nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermekvédelmi célból, egészségügyi
célból, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.
2.2. A köznevelési törvény 44. §a-a alapján nyilvántartott adatok:
 a gyermek neve, születési helye, és ideje, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság
területén való tartózkodás jogcíme, és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése,
és száma,
 társadalombiztosítási azonosító jelét,
 oktatási azonosító számát,
 a szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
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 a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,
 a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességre
vonatkozó adatok,
 a gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
 a többi adat a szülő írásbeli hozzájárulásával, valamint
 a jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához, és
igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye
és a kedvezményre való jogosultsága.
3. Az adatok továbbítása
3.1.Az adattovábbításra az intézményvezető jogosult.
A gyermek adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott célból továbbíthatók
az óvodából:
- A fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
- sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, magatartási rendellenességre
vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, illetve vissza,
- az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
- a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához,
- az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának
megállapítása céljából,
- a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel
foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása,
megszüntetése céljából.
3.2.Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az
adattovábbításhoz, ha az óvoda vezetője a gyermekek védelméről szóló törvény
rendelkezése alapján azért fordul a Családsegítőhöz, mert megítélése szerint a gyermek –
más vagy saját magatartása miatt- súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került.
4. Az adatkezelés intézményi rendje
4.1. Az óvodában adatkezelést végző intézményvezető, óvodapedagógus, az adatfelvételkor
tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező –e, vagy önkéntes. A kötelező
adatszolgáltatás esetén közölni kell az alapjául szolgáló jogszabályt. Az önkéntes
adatszolgáltatási körbe tartozó adatok gyűjtéséről az óvodavezető határoz.
Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.
Óvodai felvétel:
4.2. A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az
intézményvezető, vagy az áltata megbízott óvodapedagógus veszi fel.
4.3. Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási naplót
gyermekcsoportonként óvodapedagógusok vezetik.
4.4. Az óvodai nevelésről az óvodapedagógus csoportnaplót vezet.
4.5. A felvételi és mulasztási, valamint a csoportnapló a gyermekek óvodai fejlődésével
kapcsolatos adatok, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok biztonságos
kezeléséről és őrzéséről a csoportot vezető óvodapedagógus gondoskodik, az iratokat az e
célra rendelkezésre álló iratszekrényben zárja el.
4.6. A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelését az óvodavezető végzi.
4.7. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési
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idő naplók esetében, valamint a pedagógiai szakszolgálati iratok, és a gyermekek ellátása,
juttatásai, térítési díjak esetében 5 év, gyermekvédelmi ügyekben 3 év.
4.8. A gyermekek személyes adatainak megszüntetésekor a gyermekről tárolt személyes
adatok törlésre, vagy megsemmisítésre kerüljenek.
4.9. A gyermekekre vonatkozó minden adat továbbítása az intézményvezető aláírásával
történhet. Akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni.
5. Titoktartási kötelezettség
5.1. Az óvodavezetőt, az óvodapedagógust, továbbá azt, aki esetenként közreműködik a
gyermek felügyeletének ellátásában titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és
családjával kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, amelyről a gyermekkel szülővel való
kapcsolattartás során szerzett tudomást.
5.2. A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha az
adat közlése súlyosan sértené, vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét.
5.3. Az adat közlése akkor sérti, vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan
körülményre vonatkozik, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi, vagy erkölcsi fejlődését
gátolják, vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése szülői magatartásra közrehatásra
vezethető vissza.
5.4. A nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermekek fejlődésével összefüggő
megbeszélésre a titoktartási kötelezettség nem terjed ki. A titoktartási kötelezettség a
foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.
5.5. A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentés megadását
az intézményvezető kezdeményezheti írásban. A kezdeményezésre az óvodavezető részére
javaslatot tehet az óvodapedagógus.
5.6. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a köznevelésről szóló
törvényben meghatározott nyilvántartására és továbbítására. Az adatok nyilvántartását, és
továbbítását végzők és abban közreműködők azonban betartják az adatkezelésre vonatkozó
előírásokat.
5.7. A köznevelésről szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel
kapcsolatban adatok nem közölhetőek.
Záró rendelkezések
A Szabályzathoz az értelmező rendelkezéseket tartalmazó függelék és a közalkalmazotti
alapnyilvántartás adatkörei című melléklet kapcsolódik.
Függelék
Néhány értelmező rendelkezés a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényből.
Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásáról alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes, vagy a jogi személy, illetve jogi személlyel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából- beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő megbízást is- a személyes adatok feldolgozását végzi.
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Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személlyel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza az
adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza, és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajthatja.
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott 3. személy számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes, és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
Különleges adat:
a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre,
vagy pártállásra a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre az érdekképviseleti
szervezeti tagságra;
az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat.
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az
adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés.
Melléklet az adatkezelési szabályzathoz
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörei a Kjt. 5. számú melléklete szerint
I.
Adatkör
 A közalkalmazott
 Neve (leánykori neve)
 Születési helye, ideje
 Anyja neve
 Taj száma, adóazonosító jele
 Lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma
 Családi állapota
 Gyermekeinek születési ideje
 Egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
II.
Adatkör
A közalkalmazott
 Legmagasabb iskolai végzettsége, oklevelet, bizonyítványt kiállító
intézmény megnevezése, az oklevél, bizonyítvány száma, kelte
 Szakképzettségei
a. megnevezése
b. a szakképzettséget tanúsító oklevél, bizonyítványt kiállító intézmény neve
c. az oklevél, bizonyítvány száma, kelte
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III.
Adatkör
A közalkalmazott korábbi munkaviszonyaiban töltött időtartamai a Kjt. 87/A § alapján
 A munkahely megnevezése
 Munkaviszony kezdete
 A munkaviszony megszűnése
 Az eltöltött időtartam
 A megszűnés módja
IV.
Adatkör
Közalkalmazott
 a közalkalmazott jogviszonyának kezdete
 a besoroláshoz
 a jubileumi jutalomhoz
 felmentési időhöz
 a végkielégítéshez
 állampolgársága
 a jogviszony létesítéséhez szükséges erkölcsi bizonyítvány száma, kelte
 a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául
szolgáló időtartamok
V.

Adatkör
 A közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
 E szervnél a jogviszony kezdete
 A közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői megbízása,
FEOR száma
 Jutalmazás, a kitüntetés adatai
 A minősítések időpontja és tartalma
 Hatályos fegyelmi büntetése

VI.
Adatkör
Személyi juttatások
VII. Adatkör
A közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme, és időtartama
VIII. Adatkör
 A közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint
 A végleges és határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés
adatai
IX. Adatkör
 A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával
összefüggő adatai (erről a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdése szól.
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