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1. Általános rendelkezések
Az SZMSZ jogszabályi alapja













A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról (Vhr.)
2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (EMMI r.)
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:
A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) az intézmény szervezeti
működésének legfontosabb alapelveit, a vezetők és a szervezeti egységek feladatait, alapvető
kötelezettségeit és jogait, egymáshoz való viszonyát és a külső kapcsolattartás módját határozza
meg.
Az SZMSZ feladata az intézmény egységes, összehangolt, hatékony és zavartalan
működésének, az intézményi vagyon védelmének és a megfelelő színvonalú óvodai
nevelőmunka feltételeihez szükséges körülmények biztosításának elősegítése. Feladata továbbá
a munkahelyi rend és a munkamegosztás rendszerének kialakítása, az ellenőrzési-, kapcsolódási
pontok, formák szabályozása, az egyszemélyi felelős vezetés elvének érvényesítése és ezzel a
gyermekek védelmének biztosítása.

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya:
Időbeni hatály:
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Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a jóváhagyás napjától hatályos. A hatálybalépéssel
egy időben a korábbi Szervezeti és Működési Szabályzat automatikusan hatályát veszti. A
jóváhagyásához a fenntartó egyetértése szükséges

Területi hatály:

Az intézmény székhelye, feladat ellátási helye, területe és felvételi körzete.
Személyi hatály:

A szabályzat hatálya kiterjed







az intézmény vezetőire és az intézmény dolgozóira,
az intézményben működő testületekre, szervezetekre,
az óvodáskorú gyermekekre,
az óvodáskorú gyermekek szüleire, gondviselőire,
az intézménnyel szerződéses kapcsolatban lévő személyekre, cégekre, a közöttük illetve
az intézmény között létrejött megállapodásban szabályozottak szerint
intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyek

2. Az intézmény alapadatai:
Az óvoda neve: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Az óvoda székhelye: 2475 Kápolnásnyék Fő út 41.
Az alapító okirat keltének száma: 2014.07.01.
Az alapító okirat módosításának dátuma: 2018.09.24.
A Kt. határozat száma:
Az intézmény típusa: óvoda
OM azonosító: 202704
Törzskönyvi azonosító: 817516
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3. Szervezeti felépítés
Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek és az alkalmazottak
közötti megosztásáról az intézményvezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök
megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és a fenntartó által az intézményre, illetve egyes
szervezeti egységeire (beosztásaira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.
A kötelezően foglalkoztatandó alkalmazottak létszámát a hatályos jogszabályi előírások
tartalmazzák. A foglalkoztatottak engedélyezett létszámát nevelési évenként a fenntartói
határozat adja meg.

Az óvoda szervezeti struktúrája:
Az intézmény élén az óvodavezető áll.
Az óvoda struktúraábrája

óvodavezető

szülői
szervezet

óvodavezető helyettes

munkaközösség vezető

óvodapedagógusok

Nevelő munkát közvetlenül segítő:
pedagógiai asszisztens, dajka
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4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, az alkalmazottaknak és a
vezetőknek a nevelési intézményben való benntartózkodásának rendje
A köznevelési intézmény szakmai tekintetben önálló, szervezetével és működésével
kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Az intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és
ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesznek a pedagógusok és a
szülők, valamint képviselőik.
Az 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.
A munkaidőkezdést és zárást úgy kell megszervezni, hogy a hivatalos munkaidő folyamatosan
biztosított legyen.
A napi munkaidőkezdést és a napi munkaidő befejezését az alkalmazottak kötelesek jelenléti
íven napra készen vezetni. A jelenléti ív vezetését, annak valóság tartalmát az óvodavezető
helyettes folyamatosan köteles ellenőrizni.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kötelesek a névre szóló munkaidő-nyilvántartási
lapjukat napra készen vezetni.
A munkaidő-nyilvántartás vezetésének részletes szabályait a munkáltató határozza meg
óvodavezetői utasítás formájában.
Az óvodavezető munkarendje:
Az intézmény hivatalos munka idejében felelős vezetőnek kell az óvodában tartózkodnia.
Az óvoda nyitvatartási idejében reggel 06.30. órától délután 17.00-ig az óvodavezető vagy az
óvodavezető helyettes, vagy a két munkaközösségvezető, vagy a műszakban rangidős óvónő az
óvodában tartózkodik.
Az óvodavezető fogadóórája:
Fogadóórák a szülők részére: az éves munkatervben meghatározottak szerint, melyet ki kell
hirdetni a szülői értekezleteken, valamint a faliújságon.
Fogadóóra az alkalmazottak részére: az éves munkatervben meghatározottak szerint, egyébként
a előzetesen egyeztetett időpontban.
Az óvodavezető a munkaszervezés során biztosítja, hogy a nyitva tartási időben folyamatosan
biztosított legyen a gyermekek felügyelete, nevelése és a gyermekek napirend szerinti
foglalkoztatása, különös tekintettel arra, hogy nyitástól-zárásig óvodapedagógus foglalkozzon
a gyermekekkel.

A nevelési év:
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A nevelési év minden év szeptember elsejétől a következő év augusztus 31.-ig tart.
Az óvoda nyitva tartása, beíratás, távolmaradás és mulasztás igazolásának rendje, illetve a
térítési díj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Házirendjében rögzítettek.
A gyermekek felvételénél irányadó szempontok:
A gyermekek óvodai felvételekor figyelembe kell venni:
A működési (felvételi) körzetet
A működési engedélyben engedélyezett felvehető maximális gyermeklétszámot.
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási,
világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat
óvodát.
5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
Az intézmény pedagógiai munkájának belső ellenőrzésének megszervezéséért, hatékony
működéséért az óvodavezető a felelős.
Az óvodavezető ellenőrzési rendszert dolgoz ki és működtet az intézmény pedagógiai
kulcsfolyamatait érintő területeken. Az óvodavezető elkészíti az Intézmény ellenőrzési
folyamatainak leírását.
Az intézményvezető felelős a pedagógiai munka belső ellenőrzésének elvégzéséért és
dokumentálásáért.
Az óvodai nevelőmunka ellenőrzése:
Az ellenőrzést az óvodavezetője, helyettese és a szakmai munkaközösség-vezető, az éves
munkatervben foglaltak szerint végzik.
Az ellenőrzés során a szakmai segítségnyújtás és az ösztönzés kerül előtérbe, hogy elősegítse a
pedagógiai programban meghatározott tevékenységek teljesülését.
Az észlelt hibákról és a kijavításuk érdekében intézkedési terv készül.

A vezetői ellenőrzés főbb területei:


a munkakörrel kapcsolatos feladatok végzése (mód és hatékonyság)



a munkafegyelemmel összefüggő kérdések

Az ellenőrzés fajtái:
 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja az óvodapedagógusok munkájának belső,
egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében.
 Az pedagógiai-szakmai ellenőrzés különösen a foglalkozáslátogatás, a megfigyelés, az
interjú és a pedagógiai dokumentumok vizsgálata módszereit alkalmazza.
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A tervszerű, előre egyeztetett időpont szerinti ellenőrzés, évente legalább két
alkalommal történik. A tapasztaltakról jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél
aláírásával igazol.
Eseti (spontán, alkalomszerűen) ellenőrzés a problémák feltárása, megoldása érdekében
történik
Írásbeli, szóbeli beszámoltatás

A pedagógiai munka belső ellenőrzési tervének a konkrét megvalósításának ütemtervét
az éves munkaterv tartalmazza

Belső ellenőrzési tervben határozzuk meg és hozzuk nyilvánosságra:



az ellenőrzéssel kapcsolatos hatásköröket.
az óvodavezető mit kíván személyesen (vagy delegáltja útján) ellenőrizni

Az ellenőrzést végzi
óvodavezető

A táblázatban használt rövidítés
ÓV

óvodavezető helyettes

ÓV H

munkaközösség vezető

MV

A pedagógiai
ellenőrzés területei
Felvételi előjegyzési
napló
Felvételi és
mulasztási napló
Óvodai csoportnapló

IX.

X.

XI.

ÓV

I.

II.

III.

IV

V.

VI.

ÓV

ÓV
ÓV
ÓVH
MV
ÓV
ÓVH
MV

XII.

ÓV
ÓVH
ÓV
ÓVH
MV
ÓV
ÓVH
MV
ÓV
ÓVH

Gyermeki fejlődés
nyomon követő
dokumentáció
Statisztika, normatíva
igényléséhez
kapcsolódó
dokumentumok
Kapcsolattartás a
ÓV
szülőkkel
ÓVH
Óvodai csoportban
ÓV
végzett
ÓVH

VII.

VIII.
ÓV

ÓV
ÓVH
ÓV
ÓVH
MV
ÓV
ÓVH
MV
ÓV
ÓVH
ÓV
ÓVH
ÓV
ÓVH

ÓV
ÓV
ÓVH
MV
ÓV
ÓVH
MV

ÓV
ÓVH
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nevelőmunka/óvodai
foglalkozás
Kirándulás
Ünnepek,
hagyományok és
külső megjelenésük
Munkaközösség
tevékenysége
Nevelőmunkát
közvetlenül segítő
munkája (dajka,
pedagógiai
asszisztens munkája
Munkarendmunkafegyelem

MV

MV

ÓV
ÓVH
MV

ÓV ÓV
ÓVH ÓVH
MV MV
ÓV ÓV
ÓVH ÓVH
MV
ÓV
ÓVH

ÓV
ÓVH
ÓV
ÓVH
ÓV
ÓVH

ÓV
ÓVH

ÓV
ÓVH

ÓV
ÓVH

6. A belépés és benntartózkodás rendje külső személyek részére
Külső személyeknek tekintjük azokat, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel.
Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek az intézményvezetőhöz vagy a
helyetteshez fordulhatnak.
A kapcsolatfelvétel helye: csak az e célra kijelölt helyiségek lehetnek, más helyiségbe külső
személy csak a vezető engedélyével léphet be.
A szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás, az intézményvezetővel történt
egyeztetés szerint történik.
Az óvodai csoport, és a foglalkozás látogatását ill. az óvodában tartózkodó gyerekekkel a
kapcsolatfelvételt az intézményvezető engedélyezheti.
Idegen személyek is kötelesek betartani az intézmény házirendjét.

7. A tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendje
Az intézmény nem rendelkezik tagintézménnyel, intézményegységgel
8. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült
feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkeznek


a vezető
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az alkalmazotti közösség
a nevelőtestület

Az intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezető és a választott
képviselők közreműködésével – az óvodavezető fogja össze.
A kapcsolattartás formái:
 értekezletek
 megbeszélések
 elektronikus levelezőlista
A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi,
alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és
véleményezési jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg kell hívni,
nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját,
a kapcsolódó felelősségi szabályokat a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák
Alkalmazotti közösség
Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi alkalmazott tagja.
A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve és más
vonatkozó jogszabályok szabályozzák.
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi,
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg.
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a
rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.

A nevelőtestület
A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező
testület.
A nevelőtestület: a nevelési intézményben munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben,
valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatottak közössége.
A szakmai munkaközösség
Az intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget.
A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési intézmény szakmai munkájának
irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye
figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában
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A szakmai munkaközösség dönt
a) működési rendjéről és munkaprogramjáról,
b) szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről,
A szakmai munkaközösség - szakterületét érintően - véleményezi a nevelési intézményben
folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére.
A szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően a) a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához,
b) az óvodai nevelést segítő eszközök, könyvek, segédkönyvek és segédletek kiválasztásához,
ki kell kérni.
A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a pedagógusok kezdeményezésére
intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. Az intézmények közötti munkaközösség
jogkörét, működésének rendjét, vezetőjének kiválasztását az érdekeltek közötti megállapodás
határozza meg.
A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt
vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség gondoskodik a
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő munkájának szakmai segítéséről.
Az óvodában az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre. Külön
szakmai munkaközösség működhet a tagintézményben.
A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség
véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.

9. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 188.§-a értelmében az óvodavezető távolléte esetén
vagy amennyiben az intézménynek –bármely oknál fogva- nincs vezetője az óvodavezetői
feladatokat - a fenntartó eltérő döntésének hiányában - teljes körűen – óvodavezető helyettes–
látja el, aki felett a helyettesítés időtartama alatt a munkáltatói jogkört a fenntartó kuratóriuma,
mint testület gyakorolja.
Az óvodavezető és az óvodavezető helyettes egyidejű távolléte esetén az intézményben az
óvodavezetői feladatokat a- fenntartó eltérő döntésének hiányában- teljes körűen -a
munkaközösség vezetők, majd ha mindenki távolléte esetén legidősebb óvodapedagógus látja
el.
Az óvodavezető, az óvodavezető helyettes, munkaközösség vezetők és a legidősebb
óvodapedagógus egyidejű távolléte esetén az intézményben az adott napon munkát végző
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óvodapedagógusok felelnek az intézmény biztonságos működésért, intézkedési jogkörük csak
a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedésekre, döntésekre terjed ki:
1. csak olyan ügyekben járhatnak el, melyek gyors intézkedést igényelnek,
halaszthatatlanok,
2. döntési jogkörük a jogszabályban, illetve az intézmény belső szabályzataiban,
rendelkezéseiben kizárólag az óvodavezető jogkörébe utalt ügyekre nem terjed
ki.

10.

A vezetők és az óvodai szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás rendje

A szülők a Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői
szervezetet, hozhatnak létre.
A szülői szervezet saját SZMSZ-éről, ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról,
tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt.
A szülői szervezet elnökével az intézményvezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői
szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus is kapcsolatot tart.
Az óvoda a szülői szervezet képviselőinek értekezletet hív össze, vagy a szülői szervezet
elnökét/képviselőjét meghívja a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjának
tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda SZMSZ-e a szülői szervezet részére
véleményezési, tanácskozói jogot biztosít.
A meghívás a napirend írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet.
Az óvoda vezetője a szülői szervezet képviselőit legalább félévente tájékoztatja az óvodában
folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről.
Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezete képviselőjének szükség szerint ad tájékoztatást.
Az óvodás gyermek fejlődéséről, magatartásában, érzelmi életében bekövetkezett
változásokról való tájékoztatás a csoport óvodapedagógusainak, adott esetben az óvodavezető
feladata és kötelessége.

A szülői szervezet
A szülői szervezet, közösség
a) saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,
b) tisztségviselőinek megválasztásáról
szó többséggel dönt.





figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét
bármely, gyermekeket érintő kérdésben tájékoztatást kérhet
képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában
nevelőtestületi értekezlet összehívását kezdeményezheti
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A szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg:















a pedagógiai program elfogadásakor
az SZMSZ elfogadásakor
a házirend elfogadásakor
a munkaterv elfogadásakor (a nevelési év rendjének meghatározásában)
az adatkezelési szabályzat elfogadásakor
a fakultatív hit- és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában
a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában
az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában
a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módjának meghatározásában
a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend nyilvánosságával kapcsolatosan
a szülőket anyagilag is érintő ügyekben (pl. a szükséges ruházati felszerelésekkel
kapcsolatosan)
a nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programok összeghatárának megállapításakor
vezetői pályázatnál
az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének
megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával
kapcsolatosan

A szülői szervezet véleményezési jogkörében eljárva minden esetben köteles írásban
nyilatkozni.
A szülői szervezet képviselői minden értekezlet után kötelesek a soron következő csoportos
szülői értekezleten beszámolni a mindenkit érintő információkról.
A szülői szervezet részére érkezett iratokat az óvodavezető helyettes bontatlanul köteles
átadni az érdekeltnek. Az iratkezelés az érdekelt kezdeményezésére történik.
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása

11.

A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban
biztosított hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át.

A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok

12.

A nevelési intézmény nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az intézmény működésével
kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott
kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A nevelőtestület dönt







a pedagógiai program elfogadásáról,
az SZMSZ elfogadásáról,
az éves munkatervének elfogadásáról,
az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,
a továbbképzési program elfogadásáról,
a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
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a házirend elfogadásáról,
az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény tartalmáról,
jogszabályban meghatározott más ügyekben

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény működésével
kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön
jogszabályban meghatározott ügyekben.
Az óraadó a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben csak a hatályos jogszabályok
szerint rendelkezik szavazati joggal.
A nevelőtestület a nevelési év folyamán az éves munkatervben meghatározottak szerint rendes
és – szükség szerint – rendkívüli értekezletet tart.
A nevelőtestület értekezleteit meghatározott napirenddel és időponttal az óvoda vezetője hívja
össze.
A pedagógusok felelőssége és kötelessége, hogy a napirend alapján felkészüljenek,
beszámolási kötelezettségüknek eleget tegyenek, és érdemi hozzászólásaikkal segítsék a cél
elérését.
Az óvodavezető rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal
előbb történő kihirdetésével intézkedik.
A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a
pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az értekezletet
nevelési időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni.

13.

A külső kapcsolatok rendszere formája és módja

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális
ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn
más intézményekkel, szervezetekkel.

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletére vonatkozó feladatellátás alapja a
fenntartó és az egészségügyi szolgáltató által megkötött megállapodás tartalma.
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője.
Feladata: biztosítja a munkafeltételeket, gondoskodik a gyermekek felügyeletéről a szülők
tájékoztatásáról.
A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés
Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint.
Pedagógiai szakszolgálatok
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője
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A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás
segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben.
A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció,
szülői értekezleten való részvétel.
Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a pszichológus, logopédus
és óvodapedagógusok jelzése alapján szükség szerint.
Pedagógiai szakmai szolgáltatók
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője
A kapcsolat tartalma: a pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése, valamint
szaktanácsadói szakmai segítés.
A kapcsolat formája: továbbképzések, konferenciák, konzultációk, szaktanácsadói hospitálás,
szaktanácsadói javaslat.
Gyakoriság: nevelési évenként meghirdetett időpontokban és gyakorisággal.
Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, gyámügyi hivatal
Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése,
esélyegyenlőség biztosítása.
A kapcsolat formája, lehetséges módja: esetmegbeszélésen, előadásokon, rendezvényeken
való részvétel, segítség kérése, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel
nem tudjuk megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség
védelme miatt ez indokolt.





a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése – ha az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek
látja
amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a Gyermekjóléti
Szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei között
milyen intézkedést tegyen
esetmegbeszélés – az óvoda részvételével, a szolgálat felkérésére
szülők tájékoztatása révén (a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának
intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését

Gyakoriság: szükség szerint.
A gyermekvédelmi feladatok meghatározását az óvoda pedagógiai programja tartalmazza.
Általános iskola
Kapcsolattartó: az óvodavezető
A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda–iskola
átmenet megkönnyítésével, információk továbbítása a szülőknek.
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A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel,
szakmai műhelyben való részvétel
Gyakoriság: az iskolák megkeresésére, látogatás az iskolai beiratkozás előtt és az első félévet
követően.
Fenntartó
Kapcsolattartó: óvodavezető.
A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak
való megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete.
A kapcsolattartás formája: vezetői értekezletek, kiállítások, rendezvények, központi
ünnepségeken való intézményi képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, írásos
beszámoló.
Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézmények, szolgáltatók
Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermekműsorok, előadások szervezése, lebonyolítása.
A kapcsolat formája: intézményi programok szervezése, intézményen kívüli kulturális
programok látogatása, illetve ajánlása a szülőknek.
Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva, a szülői szervezet
véleményének kikérésével.

Az ünnepélyek, hagyományok megemlékezések rendje

14.

Az intézményi megemlékezések, a nemzeti és az egyéb ünnepek megünneplésének rendjét és
módját, jelen Szabályzat, továbbá az óvoda pedagógiai programja és a nevelési év rendjére
vonatkozó éves munkaterv határozza meg.
Az éves munkatervben ki kell jelölni a rendezvény idejét és azt a pedagógust, aki az évi
ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápoló rendezvények megszervezéséért,
lebonyolításáért szakmailag felelős.
Nemzeti és óvodai ünnepek







Mihálynapi vigasság
Márton nap
Mikulás
Karácsony
Farsang
Március 15-e
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Húsvét
Anyák napja
Gyermeknap
Évzáró

A fent felsorolt ünnepeken kívüli a nevelőmunkával összefüggő a további ünnepeket a
pedagógiai program tartalmazza.
A felnőtt közösség hagyományai







szakmai napok
hospitálások
információs napok
karácsonyi ünnepség
pedagógusnap
kirándulás

Az ünnepek és hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, elvárások:
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Az óvoda közösségi helyiségeinek az ünnephez illő feldíszítése.
Tájékoztató információk kihelyezése a program időpontja előtt legalább 1 héttel.
Projektterv készítése az intézményi szintű rendezvényekhez (feladat – felelős – határidő
megjelölésével).
A rendezvényeken való aktív részvétel, a személyre szóló feladatok maradéktalan
elvégzése.
Alkalomhoz illő öltözködés – egységes arculat tükrözése (sportrendezvényeken formapóló;
nemzeti ünnepeken ünneplő ruha; farsangkor jelmez használata).

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők

Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni. A rendkívüli eseményről az óvodavezető értesíti a fenntartót. Az
óvodavezető akadályoztatása esetén óvodavezető helyettesnek vagy az ő akadályoztatása esetén
a munkaközösség vezetők, vagy legidősebb óvodapedagógusnak kell eljárni, az óvodai
csoportot érintő esetben, a csoportot vezető óvodapedagógust intézkedési kötelezettség terheli.
Rendkívüli esemény (bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) esetén az épület kiürítése a
tűzriadó terv szerinti útvonalon történik a rendőrség egyidejű értesítésével. A gyermekek a
dolgozók vezetésével hagyják el az épületet. Az épületben senki sem maradhat, és a rendőrség
érkezéséig, oda senki nem léphet be. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek
elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján az intézményvezető vagy
akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott óvodavezető helyettes vagy annak az
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akadályoztatása esetén, a legidősebb óvodapedagógus dönt, a rendőrség egyidejű értesítése
mellett.
A bombariadóról és az egyéb rendkívüli eseményről, illetve a hozott intézkedésekről
haladéktalanul értesíteni kell a fenntartót.
Amennyiben az intézmény csoportszobáiban a műszaki, működési feltételek tartós hiánya
miatt a hőmérséklet legalább két egymást követő nevelési, napon nem éri el a húsz Celsiusfokot, az intézményvezető a fenntartó, egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel
el, és a rendkívüli szünet elrendeléséről tájékoztatja a szülőket. A rendkívüli szünet időtartama
alatt az intézmény fenntartója gondoskodik, a szülők kérésére a gyermekek, felügyeletéről és
étkeztetésük megszervezéséről.
Intézményi védő, óvó előírások és a biztonságos működést garantáló szabályok

16.

Az óvoda egész területén szeszesitalt fogyasztani és dohányozni tilos!
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok










A gyermekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát
az óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve folyamatosan (kirándulás, séta stb.), a
gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell.
A gyermekek tájékoztatása, felvilágosítása a csoportos óvodapedagógusának a
felelőssége. Az ismertetés tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell.
Az óvodai életre vonatkozó szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, azok
betartása a szülők jelenlétében is elvárás.
Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott, hatályos szabványnak megfelelő játékot
vásárolhat. Az óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt
figyelmeztetést, feliratot, használati utasítást áttanulmányozni és az alkalmazás során
betartani.
A gyermekek biztonsága érdekében a kaput és az ajtót minden esetben be kell csukni,
ügyelve arra, hogy más gyermek ne menjen ki az épületből.
Óvodába lépéskor a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy ki viheti haza a gyermeket.
Az óvoda felügyeleti kötelezettsége a belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig
terjed, illetve az óvodán kívüli programok időtartamára áll fenn.

Az intézmény vezetőjének felelőssége (akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettes
vagy legidősebb óvodapedagógus
 hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a
legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak
az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet kizárólag a gyermekektől elzárt területen
 hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – az
aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével,
 hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be,
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 hogy a játékok, foglalkozási eszközök vásárlásakor csak megfelelőségi jellel ellátott
termékeket szerezzenek be,
 hogy az udvari játékok folyamatos karbantartása, időszakos szabványossági felülvizsgálata
megtörténjen,
 a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős feladata a
gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a veszélyforrásokra
(csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) valamint a bekövetkezett
baleset utáni eljárással kapcsolatos szabályok megfogalmazása, a teendők ismertetése,
 a veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve
azok tartalmát legalább évente ismertetni kell,
 évente az intézmény egész területét felmérjék a védő, óvó intézkedések szükségessége
szempontjából.

Az óvodai alkalmazottak felelőssége:
 Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések
használatára, kezelésére.
 A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá.
 A gyermekek testi épségét veszélyeztető (szúró, vágó stb.) tárgyak otthonról ne
kerülhessenek az óvodába.
 A foglalkozásokra általuk készített és használt eszközök megfeleljenek a biztonsági
előírásoknak.
 Javaslatot tegyenek az óvoda épülete és a csoportszobák biztonsága érdekében
 Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára,
testi épségére.
 Hívják fel a gyermekek és az óvodavezető figyelmét a veszélyhelyzetekre.
 Azonnali veszélyelhárítás szükséges a baleset megelőzése érdekében.

Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok






A balesetet szenvedett gyermek ellátása a gyermek felügyeletét éppen ellátó
óvodapedagógus feladata, miután a többi gyermek biztonságáról, felügyeletéről
gondoskodott, az óvodavezető vagy óvodavezető helyettes (akadályoztatásuk esetén a
legidősebb óvodapedagógus) egyidejű értesítése mellett
A fenti feladatok ellátásában a helyszínen jelenlévő többi munkatársnak is segítséget
kell nyújtania.
A balesetet szenvedett gyermek megnyugtató ellátása után tájékoztatni kell az
óvodavezetőségét és azonnal értesíteni kell a szülőket is.
A gyermekbalesetek jelentésének módját az EMMI r. 169. § (2) bekezdése tartalmazza

A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván
kell tartani.


A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és 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
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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. Az elektronikus úton kitöltött
jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell
adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy
példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni.
Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás
határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a
rendelkezésre álló adatok közlésével - telefonon, e-mailen, telefaxon vagy
személyesen - azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személyt kell bevonni.
Súlyos az gyermekbaleset, amely
a) 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),
b) valamely érzékszerv (érzékelő-képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű
károsodását,
c) a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését,
egészségkárosodását,
d) a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja
nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
e) a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy
agyi károsodását
okozza.
Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálat által tartott foglalkozás alatt
következik be, a jelentési kötelezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelessége.
A nem állami intézményfenntartó a részére megküldött papír alapú jegyzőkönyvet
nyolc napon belül megküldi a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges
engedélyt kiállító kormányhivatal részére.
A kormányhivatal a nem állami intézményfenntartótól, a Központ a nevelési-oktatási
intézménytől érkezett, nem elektronikus úton kitöltött baleseti jegyzőkönyvet a naptári
félévet követő hónap utolsó napjáig megküldi az oktatásért felelős minisztérium
részére.
A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni a szülői szervezet, közösség
képviselője részvételét a gyermekbaleset kivizsgálásában.
Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló
esetek megelőzésére.



A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása az óvodavezető vagy
akadályoztatása esetén általa megbízott óvodavezető helyettes (vagy együttes
akadályoztatása esetén a legidősebb óvodapedagógus) a feladata.



Az elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyv egy példányát
megkapja a szülő, egy példányát az óvoda irattárában kell megőrizni.
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Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok:
 a baleset körülményeinek kivizsgálása
 jegyzőkönyv készítése
 bejelentési kötelezettség teljesítése
Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások:
 azonnali jelentés a fenntartónak
 legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a baleset
körülményeinek a kivizsgálásába
A baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülői szervezet képviselőjének
részvételét.
A munkavédelmi felelős különleges felelőssége, hogy
 gyermekbalesetet követően intézkedjen annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne forduljon
elő,
 az óvoda minden alkalmazottját tájékoztassa.
Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok
Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is:





kirándulás, séta
színház-, múzeum-, kiállítás látogatás
sportprogramok
iskolalátogatás stb.

A szülők a nevelési év kezdetén írásban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az óvodán
kívül szervezett programokon részt vegyen.
Az óvodapedagógusok feladatai:




A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, időpontjáról és a
közlekedési eszközről.
A vezető óvodapedagógus tájékoztatása előzetesen szóban, majd a program
megkezdésekor helyi formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve,
időtartam, közlekedési eszköz) kitöltésével írásban.
A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvoda vezetősége írásban
ellen jegyezte.

Különleges előírások
A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani.



Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő – de
minimum 2 fő
Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő
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Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.

Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok:
 Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi
véleménnyel kell rendelkeznie.
 A HACCP-előírások betartása és betartatása mindenki felelőssége.
 Az intézmény egész területén tilos a dohányzás!
 Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos!
Munkavédelmi feladatok:
A környezet biztonságának érdekében állandó feladat a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a
feltételek javítása. Minden nevelési évben szakember segítségével jegyzőkönyvben kell
rögzíteni a feltárt hiányosságokat, amelyek megszüntetésére az intézményvezető intézkedési
tervet készít.

Minden óvodapedagógus feladata:







a gyerekek életkorának megfelelő balesetvédelmi oktatás
baleset esetén a szükséges intézkedések megtétele és dokumentálása
körültekintő játékvásárlás, használati utasítás szerinti alkalmazás
kirándulások biztonságos előkészítése
szülők tájékoztatása a gyerekek ruháiban és játékaiban rejlő baleseti forrásokról
szülők hozzájárulásának igénylése, a gyermekek felkészítése a tömegközlekedési
eszközökön való utazáshoz, valamint minden óvodán kívüli tevékenységhez
(dokumentálni szükséges)

A szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek, az
intézmény biztonságos működése érdekében az alábbi védő, óvó szabályok betartása
kötelező:







Az óvodába csak megfelelőségi jellel ellátott, hatályos szabványnak megfelelő játékot
lehet behozni.
A gyermekek biztonsága érdekében a kaput és az ajtót minden esetben be kell csukni,
ügyelve arra, hogy más gyermek ne menjen ki az épületből.
A gyermek felügyeletét ellátó óvodapedagógus miután átadta a gyermeket a szülő
részére, a szülő a gyermekével együtt köteles, az óvoda biztonságos működése
érdekében, minél előbb elhagyni az óvoda épületét.
Az intézményben, valamint az intézményen kívül a gyermekek részére szervezett
rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya
alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható.
Az intézményben, valamint az intézményen kívül a gyermekek részére szervezett
rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztható.
Az intézmény területére a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám behozása a szülők
és más az óvodával jogviszonyban nem álló személy számára tilos!
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Tájékoztatás a pedagógiai programról

17.

Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai
programról
Az óvodavezetői irodában– hitelesített másolati példányban –, valamint az intézmény
honlapján a szülők számára hozzáférhető
 az óvoda pedagógiai programja,
 szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ),
 házirendje.
A pedagógiai program másolati példánya a szülők számára nyomtatott formában bármikor
hozzáférhető
A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli tájékoztatás időpontjáról a szülők a nevelési év
kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől.
Az óvoda pedagógiai programjáról az óvodavezető vagy az általa megbízott személy ad
tájékoztatást. Ennek időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül
meghatározásra.
Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtt is választ
kapjanak kérdéseikre.

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje

18.

A tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium
üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván.
A jegyzőkönyv kitöltésének céljából az óvodavezető rendelkezik hozzáféréssel.
A jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány aláírása óvodavezetői hatáskör,
akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettes feladata.
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatvány típusú óvodai dokumentumok:



Óvodai csoportnapló
Gyermeki fejlődés nyomonkövető dokumentáció

Hitelesítésük: Kinyomtatást követően oldalszámmal kell ellátni, le kell pecsételni és az
óvodavezető kézjegyével ellátni és össze kell fűzni.
19.
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési
rendje
Az intézmény 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
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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
KIR -STAT
Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot)

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumok kinyomtatott példányát az intézmény
pecsétjével és az óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
A dokumentumokat a KIR alrendszerében, továbbá elektronikus adathordozón lementett
formában tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az óvodavezető vagy az általa felhatalmazott
óvodavezető helyettes férhetnek hozzá.
Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök
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Az óvodavezető feladat és hatásköre
Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit az óvodavezető helyettes segít az óvoda
vezetésével összefüggő feladatai ellátásában. A vezetői feladatmegosztást az intézmény éves
munkaterve tartalmazza.
Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja – a
jogszabályok maradéktalan figyelembevételével – a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból
rá háruló, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.
Az óvodavezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési
jogkörét elsődlegesen a nemzeti köznevelési törvény határozza meg.
Az óvodavezető a hatályos jogszabályoknak megfelelően az intézmény felelős vezetője,
aki felel:








az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló
költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött
szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által
rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,
önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével gyakorolja a
munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett,
dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
képviseli az intézményt.

Az intézmény vezetője továbbá felel



a pedagógiai munkáért,
a nevelőtestület vezetéséért,
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a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű
megszervezéséért és ellenőrzéséért,
önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a rendelkezésre álló
költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi
és tárgyi feltételek biztosításáért,
a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért
a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi
jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért,
a nevelő munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért,
a gyermekbaleset megelőzéséért,
a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében
szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes
alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.

Az óvodavezető kizárólagos hatásköre a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási
jogkör.
Az óvodavezető felelős továbbá:
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a tanügyi nyilvántartások jogszabályban, továbbá intézményi szabályzatban (határozatban)
rögzített vezetéséért
az óvodai törzskönyv vezetéséért
a helyettesítések megszervezéséért
a szülői szervezet működésének segítéséért
szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért
a HACCP-rendszer működtetéséért
a belső továbbképzések megszervezéséért
az alkalmazotti értekezletek előkészítéséért
a szakmai könyvtár fejlesztéséért
a gyermekek kirándulásainak megszervezéséért
az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért
A munkaszervezet működésének főbb szabályai

Az alkalmazotti jogviszony létrejötte:
Az intézményvezető, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalóval az alkalmazotti
jogviszony létesítésekor állapodik meg, melynek írásba foglalt dokumentuma a
munkaszerződés.
A munkaszerződés tartalmazza, hogy az érintett alkalmazott milyen munkakörben és milyen
feltételekkel, milyen mértékű alapbérrel és mely időponttól, milyen időtartamra kerül
alkalmazásra. Az alkalmazott jogviszonyárra vonatkozó kinevezés elválaszthatatlan mellékletét
képezi a névre szóló munkaköri leírás.

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
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Munkaköri leírás
Az intézmény alkalmazottainak konkrét, egyedi feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.
Az egyedi (személyre szóló) munkaköri leírásokat feladatváltozás, szervezeti egység
módosulás, illetve minden, a konkrét munkavégzéssel kapcsolatos változás esetén aktualizálni
kell. Az aktualizálásnak lehetőleg a változással azonos időben, de legkésőbb 15 naptári napon
belül meg kell történnie.
A munkaköri leírások kötelező tartalmi elemei:







egyedi azonosító (iktatószám)
oktatási azonosító, ahol releváns
kinek, milyen munkakörre került kibocsátásra
az érintett alkalmazott jogállása, jogaira és kötelezettségeire milyen további
rendelkezések vonatkoznak
melyek a konkrét (ténylegesen végzendő) feladatai, kötelezettségei
a munkavégzés helye és időtartama

A munkavégzés
A munkavégzés a munkaköri leírásban (vagy a külön utasításban) megjelölt munkahelyen, az
ott érvényben lévő szabályok szerint történik. A megfelelő munkakörülmények (a jogszabály
által meghatározott feltételek) biztosítása a munkáltató feladata.
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességeinek megfelelően, az elvárható
szakértelemmel és pontossággal, körültekintéssel az arra vonatkozó szabályoknak, a
munkahelyi vezetője utasításának, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően végezni.
A szabadság
Az éves rendes szabadság kivételéhez ütemtervet kell készíteni, tárgyév május 15-ig.
A szabadság igénybevételét az óvodavezető engedélyezi.
Az alkalmazottak részére megállapított szabadságról, illetve a már ténylegesen letöltött
szabadságról, naprakész nyilvántartást kell vezetni.
A munkavállaló besorolása, munkabére
A nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) és a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: R.) értelmében -, 2013. szeptember 01. napjától kezdődően

Munkakör átadás
A vezető beosztású dolgozó, valamint az intézményvezető által kijelölt munkakört betöltő
dolgozók munkaköre átadásáról és átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell
felvenni.
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A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes
vezető gondoskodik, az eljárást a változástól számított legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni.
Ha a munkakört korábban betöltő személy alkalmazotti jogviszonya megszűnik, az átadás –
átvétel lebonyolításának határideje az érintett utolsó munkanapja.

A gazdálkodás rendje
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Az intézmény gazdálkodásával, a költségvetés tervezésével, végrehajtásával a jogszabályok
keretei között, a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével – az intézményvezető feladata.
Bankszámlák feletti rendelkezés:
A bankszámlák feletti rendelkezésre irányadó rendelkezéseket a fenntartó adja ki.
Bélyegzők használata, kezelése:
Az intézmény cégszerű (hivatalos) aláírásánál csak és kizárólag a nyilvántartásban szereplő, az
intézmény nevét tartalmazó, kör alakú számozott cégbélyegző, illetve az óvoda nevét
tartalmazó, téglalap alakú számozott úgynevezett fejbélyegző használható.
A bélyegzőlenyomattal ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes
kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást, vagy egy nevelési-pedagógiai
szempontból fontos tény, körülmény igazolását jelenti.
Az óvoda bélyegzőit az óvodavezető helyettes köteles naprakész állapotban nyilvántartani.
A cégbélyegző használatára az intézményvezető és a helyettesítése eseté az óvodavezető
helyettes jogosult
A bélyegző esetleges megsérülését, elvesztését haladéktalanul jelenteni kell a fenntartónak, aki
a szükséges intézkedéseket megteszi.
A bélyegzők beszerzéséről, cseréjéről, kiadásáról, a tartalékbélyegzők őrzéséről és évenkénti
egyszeri leltározásáról az óvodavezető helyettes gondoskodik, felügyeli a bélyegzők
nyilvántartását, illetve a tartalékbélyegzők őrzését.
Reklámtevékenység, kereskedelmi tevékenység:
Az intézmény területén reklám, ill. kereskedelmi tevékenység nem folytatható, kivéve:




az óvoda által szervezett könyv, ruha vagy játékvásár
a gyerekek nevelését, egészséges fejlődését elősegítő ismeretterjesztő anyagok
terjesztése.(óvoda-vezetői engedélyhez kötött!)
az óvoda faliújságjára idegenek csak az óvodavezető hozzájárulásával helyezhetnek el
írásos anyagot (szóróanyag, reklám)

Helyiségek használatának rendje:
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A helyiségek igénybevétele:
Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni, csak az erre vonatkozó hatályos
megállapodás alapján, a gyermekek távollétében lehet.
Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötők vagy más személyek az óvoda területén
kereskedelmi, és reklám tevékenységeket nem folytathatnak (kivéve az óvoda által szervezett
vásár alkalmával, illetve az óvodavezetővel történt egyeztetés esetén)
Az óvodában tartózkodni csak a hivatalosan megjelölt nyitvatartási időben lehet, kivéve a
szervezett rendezvényeket (pl.: szülői értekezlet, nevelői megbeszélés stb.)
Az óvoda helyiségei (csoportszoba, tornaterem) csak az erre vonatkozó megállapodás alapjá az
óvodai foglalkozásoktól elkülönítve használhatók egyéb szolgáltatásokra. (pl.: néptánc,
gyermektorna, idegen nyelv stb…) A hitoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól
elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe szervezhető.
23.

Nyilatkozat tömegtájékoztató szerveknek

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, amelyekről a döntés nem a
nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.

24.

Intézményi belső önértékelési rendszer

Az intézmény belső önértékelési rendszert működtet, amelynek részletes szabályait az
Intézményi belső önértékelési rendszer szabályzata tartalmazza.
25.

A különös közzétételi lista kezelése

A különös közzétételi listát nevelési évente aktualizálni kell.
A különös közzétételi lista kezelésére az óvodavezető vagy az általa megbízott óvoda-vezető
helyettes jogosult.

26.

A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, módosítása
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Felülvizsgálata: határozatlan időre készült
Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület
A módosítás indoka lehet:
 jogszabályváltozás
 alapító okirat tartalmának változása
A módosítás során az elkészítésre vonatkozó legitimációs eljárást kell lefolytatni.

27.

A szervezeti és működési szabályzat melléklete
1. számú melléklet

Munkaköri leírás minták
2. számú melléklet
Iratkezelési szabályzat
3. számú melléklet
Adatkezelési szabályzat
28.

A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága

A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda minden alkalmazottjával, valamint
azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják
helyiségeit.
Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.
A hozzáférhetőség biztosítását jelen Szabályzat tartalmazza.
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Legitimációs záradék

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda (székhelye: 2475 Kápolnásnyék Fő út 41. OM azonosító:
202704) irattárában a jegyzőkönyv megtalálható, mely igazolja, hogy a szülők megismerték és
véleményezték az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A jegyzőkönyvet a Szülői Szervezet nevében és felhatalmazása alapján írta alá a szülői
szervezet elnöke.

Kelt: Kápolnásnyék, 2021.09.01.

…………………………….
Szülői szervezet elnöke

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda (székhelye:2475 Kápolnásnyék, Fő út 41. OM
azonosító:202704) nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2021.08.31 nevelőtestületi határozata
alapján, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta.
Kelt. Kápolnásnyék, 2021.09.01.
…………………………….
intézményvezető
PH.
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A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda (székhelye: 2475. Kápolnásnyék, Fő út 41. OM azonosító
202704 Szervezeti és Működési Szabályzatával a Kápolnásnyék Önkormányzata, mint
fenntartó egyetért.
Kihirdetés és hatályba lépés dátuma: 2021.09.01.
Kelt : Kápolnásnyék, 2021.09.01.

…………………………….
Kápolnásnyék Önkormányzata

……………………………………
fenntartó képviselője

PH.
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1.számú melléklet:

Munkaköri leírások
1. óvodavezető
Intézmény neve, székhelye Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Telephely címe:
OM azonosítója

2475. Kápolnásnyék Fő út 41.
202704

Iktatószám:

Munkaköri leírás
Név:
Születési név:
Szül. hely, :
Szül év hó nap:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Iskolai végzettségei:

óvodapedagógus, felsőfokú végzettség,
vezető óvodapedagógus szakvizsga

.
Oktatási azonosító:
Munkakör megnevezése:
Beosztása:

óvodavezető

Munkavállaló besorolása:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Az óvodavezető felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:
Jogai és kötelezettségei:
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A nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, a Munka
Törvénykönyvében, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a kapcsolódó hatályos
szabályzatokban és rendelkezésekben meghatározott.

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:
Óvodapedagógusi diploma és vezető óvodapedagógusi szakvizsga továbbá vezetői
ismeretek és 5 év szakmaigyakorlat.
Munkarendje
Napi munkaideje: teljes napi munkaidő munkaidő-beosztását a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) és a végrehajtására kiadott 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rend. (Ép.r.) előírásai alapján a munkáltató határozza meg.

A teljes munkaidő óvodai foglalkozással le nem kötött részében látja el a vezetői megbízással
kapcsolatos feladatokat. A munkaideje felhasználását és beosztását az óvodai foglalkozások
megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni. (Nk.t 62.§ (14) bek és 69.§
(5) bek.)

Munkaköri feladatai:
1) felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért
2) gyakorolja a munkáltatói jogokat,
3) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörébe,
4) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
5) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
6) képviseli az intézményt.
Felel
a) a pedagógiai munkáért,
b) a nevelőtestület vezetéséért,
c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű
megszervezéséért és ellenőrzéséért,
d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,
e) óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
f) a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
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g)
h)
i)
j)
k)

a nevelő munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért,
a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,
a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.

Helyettesítés:
Az óvodavezető helyettesítési feladatait az óvodavezető helyettes látja el, az SZMSZben foglaltak szerint.
Képzés, továbbképzés:
Alapvetően a képzési, továbbképzési tervben meghatározott, de mint vezető az elvárt
szakmai színvonal biztosítása érdekében folyamatosan képzi magát, és részt vesz a
tevékenységi körével összefüggő képzéseken, adott esetben munkatársai részére
szervezett képzéseken előadóként is közreműködik.

Munkavégzés helye
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Titoktartási kötelezettség:
Mint magasabb vezető beosztású alkalmazott köteles a tudomására jutott üzleti és
magán titkokat megőrizni.
A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat a vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően köteles kezelni, az észlelt titoksértés esetén a
szükséges intézkedést megtenni.
Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes, a dolgozó által
történt tudomásulvétel időpontjától.
Kápolnásnyék, 2021.09.01.

munkáltató

A munkaköri leírás egy példányát 2021…………... napján átvettem.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan be nem tartása
jogkövetkezményeket von maga után.
Kápolnásnyék, 2021.09.01.
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………………………
munkavállaló
Kapják:
1.
Munkavállaló
2.
Munkáltató
3.
Irattár
2. Óvodavezető helyettes
Munkáltató neve: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Címe: 2475. Kápolnásnyék Fő út 41.
OM azonosító: 202704
Iktatószám:
Munkaköri leírás
Név:
Születési név:
Szül. hely,
Szül év hó nap:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Iskolai végzettségei:

………….
……….
………
……………
óvodapedagógus, felsőfokú végzettség

Oktatási azonosító:

Munkakör megnevezése:

óvodapedagógus

Megbízása:

óvodavezető helyettes

Munkavállaló besorolása:

Kulcsszám:

Feor szám:
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Jogállása:
Az óvodapedagógus-óvodavezető helyettes bizalmas beosztású alkalmazott.
A munkáltatói jogokat felette óvodavezető gyakorolja.
Jogai és kötelezettségei A nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény és a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet, a Munka Törvénykönyvében, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a
kapcsolódó hatályos szabályzatokban és rendelkezésekben meghatározott.

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:
Óvodapedagógus szakképzettség.

Munkarend, munkaidő, munkaidő-beosztás:

Heti váltásban, de. és du.
Napi munkaideje: teljes napi munkaidő munkaidő-beosztását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény (továbbiakban Nkt.) és a végrehajtására kiadott 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. (Ép.r.
)előírásai alapján a munkáltató határozza meg.
Munkahelyén a munkakezdés elött legalább tíz perccel jelenjen meg, hogy a munka idejenek
kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen álljon.
A mobiltelefon használata a gyerekekkel valóegyüttlét alatt, a csoportszobában, illetve az udvaron
lehalkított állapotba kell helyezni.
Az óvodavezető helyettes munkaideje:

Az Nkt. 62.§ (5)-(14) bekezdése tartalmazza a pedagógusok munkaidejére vonatkozó
előírásokat.
A pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra. Az óvodapedagógus-óvodavezető helyettes a kötött
munkaidejét (heti 24 óra) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozásra kell fordítania.
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A teljes munkaidő fennmaradó részében – azaz heti 16 órából – legfeljebb heti 4 órában:
a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok,
a nevelőtestület munkájában való részvétel,
a gyakornok szakmai segítése, továbbá
eseti helyettesítés rendelhető el. (Nkt. 62.§ (8) bekezdés.).

-

Az óvodapedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött
részében:




















foglalkozások előkészítése,
a gyermekek teljesítményének értékelése,
az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos
eltöltésének megszervezése,
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, foglalkozási óra és
egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete,
a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
eseti helyettesítés,
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
a munkaközösség-vezetés heti két órát meghaladó része,
az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,
környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
szertár fejlesztése, karbantartása,
a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített,
foglalkozási óra vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása,
a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, valamint
pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el.

Munkaidő általános beosztását az éves munkaterv tartalmazza.
Köteles a havi munkaidő-nyilvántartást naprakészen vezetni.

Együttműködik:
Az óvodában dolgozó valamennyi alkalmazottal.
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Munkaköri feladatai:

Az óvodapedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek Óvodai nevelés országos
alapprogramja szerinti nevelése.
Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy

















a nevelő munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle
elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének
ütemét, szociokulturális helyzetét
a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség
szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
felzárkózását elősegítse
segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését
előmozdítsa a gyermek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására
egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket
a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő
- és szükség esetén más szakemberek – bevonásával
a gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon
az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,
szakszerűen megtervezve végezze
részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze
magát
a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse
pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az
ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,
határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket
hivatásához méltó magatartást tanúsítson

Kapcsolatot tart az óvoda dolgozóival, más óvodákkal, valamint külső intézményekkel,
azonban tájékoztatást kizárólag a munkájával közvetlenül összefüggő témában és a
személyiségi jogok védelme valamint a titoktartási kötelezettség betartásával adhat.

Helyettesítés:
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Tartós távolléte esetén helyettesítésére az óvoda vezetője intézkedik.

További feladatai:
- felelőssége, intézkedési jogköre az intézmény működésével összefüggő valamennyi feladat
ellátására és a teljes körű aláírási jogosultságra valamint az óvoda hivatalos pecsétjeinek
használatára kiterjed, amennyiben az óvodavezető nem tartózkodik az óvoda épületében.

Munkaköri feladatai:
7) felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért
8) gyakorolja a munkáltatói jogokat,
9) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörébe,
10) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
11) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
12) képviseli az intézményt,
13) megszervezi a helyettesítéseket.

Felel:
l) a pedagógiai munkáért,
m) a nevelőtestület vezetéséért,
n) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű
megszervezéséért és ellenőrzéséért,
o) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési intézmény működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,
p) a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
q) a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
r) a nevelő munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
s) a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért,
t) a gyermekbaleset megelőzéséért, az épület és a játszóudvar biztonságos
működtetésének megszervezésért
u) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
v) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
w)

Helyettesítés:
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Óvodavezető helyettes akadályoztatása esetén (nincs az épületben) az éves vezetői
munkatervben rögzített és az óvodavezető által megbízott ügyeletes vezető, az SZMSZ szerint
intézkedési jogkörrel bír.

Képzés, továbbképzés:
Alapvetően a képzési, továbbképzési tervben meghatározott, de az elvárt szakmai színvonal
biztosítása érdekében folyamatosan képzi magát, és részt vesz a tevékenységi körével
összefüggő képzéseken.

Munkavégzés helye és időtartama:

A Óvoda címe: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2475 Kápolnásnyék, Fő út 41.
Napi munkarendje az óvoda vezetője által kiadott egyedi munkarendnek megfelelően, heti
munkaidőkeretben, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint.

Évente egy akolommal részt vesz a Munka,- és Balesetvédelmi,- Tűzvédelmi oktatáson,
valamint az orvosi alkalmassági vizsgálaton.

Titoktartási kötelezettség:

Köteles a tudomására jutott hivatali és magán titkokat megőrizni.
A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat a vonatkozó rendelkezéseknek
megfelelően, a titoktartási nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az észlelt titoksértés esetén az
óvoda vezetőjét értesíteni.
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Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes, a dolgozó által
történt tudomásulvétel időpontjától az előzőleg kibocsátott munkaköri leírást hatályon kívül
helyezésre kerül.

Dátum: Kápolnásnyék, 2021.09.01.

PH

…………..
óvodavezető

A munkaköri leírás egy példányát 2021.....................................................napján átvettem.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan be nem tartása
jogkövetkezményeket von maga után.
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Dátum: Kápolnásnyék.2021.09.01.

óvodapedagógus-óvodavezető helyettes
Kapják:
1.

Munkavállaló

2.

Munkáltató

3.

Irattár

3.Munkaközösség vezető
Munkáltató neve: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Címe: 2475 Kápolnásnyék Fő út 41.
OM azonosító: 202704
Iktatószám:
Munkaköri leírás
Név:
Születési név:
Szül. hely,
Szül év hó nap:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Iskolai végzettségei: óvodapedagógus, felsőfokú végzettség.
Oktatási azonosító:
Munkakör megnevezése: óvodapedagógus
Munkavállaló besorolása:

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
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Kulcsszám: 6020422

Feor- szám: 2432

Jogállása:
Az óvodapedagógus bizalmas beosztású alkalmazott.
A munkáltatói jogokat felette óvodavezető gyakorolja.
Jogai és kötelezettségei A nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény és a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet, a Munka Törvénykönyvében, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a
kapcsolódó hatályos szabályzatokban és rendelkezésekben meghatározott.
A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:
Óvodapedagógus szakképzettség.
Munkarend, munkaidő, munkaidő-beosztás
Napi munkaideje: teljes napi munkaidő munkaidő-beosztását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény (továbbiakban Nkt.) és a végrehajtására kiadott 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend.
(Ép.r.)előírásai alapján a munkáltató határozza meg.
Munkaideje heti munkaidőkeretben kerül beosztásra; a munkaidőkereten belül a munkaidő:
Heti munkaidő beosztás: heti váltásban de. és du.
Az óvodapedagógus munkaideje:
Az Nkt. 62.§ (5)-(14) bekezdése tartalmazza a pedagógusok munkaidejére vonatkozó
előírásokat.
A pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra. Az óvodapedagógusok esetében a heti teljes
munkaidő 80%-a azaz 32 óra a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje.
Az óvodapedagógus a kötött munkaidejét (32 óra) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes
óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania.
A teljes munkaidő fennmaradó részében – azaz heti 8 órából – legfeljebb heti 4 órában:
a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok,
a nevelőtestület munkájában való részvétel,
eseti helyettesítés rendelhető el. (Nkt. 62.§ (8) bekezdés.).
Az óvodapedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött
részében


foglalkozások előkészítése,
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Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.:
kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com

















a gyermekek teljesítményének értékelése,
az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos
eltöltésének megszervezése,
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek felügyelete,
a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
eseti helyettesítés,
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,
környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
szertár fejlesztése, karbantartása,
a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített
feladat ellátása
a gyakornok szakmai segítése

rendelhető el.
Munkaidő beosztását az éves munkaterv tartalmazza, foglalkoztatása heti munkaidőkeretben
történik.
Köteles a munkaidő-nyilvántartást naprakészen vezetni.
Együttműködik:
Az óvodában dolgozó valamennyi alkalmazottal.

Munkaköri feladatai:
Az óvodapedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek Óvodai nevelés országos
alapprogramja szerinti nevelése.
Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy
 a nevelő munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle
elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének
ütemét, szociokulturális helyzetét
 a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség
szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más
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szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
felzárkózását elősegítse
segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését
előmozdítsa a gyermek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására
egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket
a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő
- és szükség esetén más szakemberek – bevonásával
a gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon
az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,
szakszerűen megtervezve végezze
részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze
magát
a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse
pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az
ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,
határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket
hivatásához méltó magatartást tanúsítson

Kapcsolatot tart az óvoda dolgozóival, más óvodákkal, valamint külső intézményekkel,
azonban tájékoztatást kizárólag a munkájával közvetlenül összefüggő témában és a
személyiségi jogok védelme valamint a titoktartási kötelezettség betartásával adhat.

Helyettesítés:
Tartós távolléte esetén helyettesítésére az óvoda vezetője és az óvodavezetőhelyettes
intézkedik.
Képzés, továbbképzés:
Alapvetően a képzési, továbbképzési tervben meghatározott, de az elvárt szakmai színvonal
biztosítása érdekében folyamatosan önképzi magát, és részt vesz a tevékenységi körével
összefüggő képzéseken.
Munkavégzés helye és időtartama:
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda, címe: 2475 Kápolnásnyék Fő út 41.
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Napi munkarendje az óvoda vezetője és az óvodavezetőhelyettes által kiadott egyedi
munkarendnek megfelelően, heti munkaidőkeretben, a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározottak szerint.
Évente egy akolommal részt vesz a Munka,- és Balesetvédelmi,- Tűzvédelmi oktatáson,
valamint az orvosi alkalmassági vizsgálaton.
Titoktartási kötelezettség:
Köteles a tudomására jutott hivatali és magán titkokat megőrizni.
A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat a vonatkozó rendelkezéseknek
megfelelően, a titoktartási nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az észlelt titoksértés esetén az
óvoda vezetőjét értesíteni.
Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes, a dolgozó által
történt tudomásulvétel időpontjától az előzőleg kibocsátott munkaköri leírást hatályon kívül
helyezésre kerül.

Dátum: Kápolnásnyék, 2021.09.01.

PH

…..………………...
óvodavezető

A munkaköri leírás egy példányát 2021.....................................................napján átvettem.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan be nem tartása
jogkövetkezményeket von maga után.

Dátum: Kápolnásnyék, 2021.09.01.
óvodapedagógus
Kapják:
1.
Munkavállaló
2.
Munkáltató
3.
Irattár

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.:
kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com

Szakmai munkaközösség- vezető munkaköri leírás melléklete
A vezető helyettes ellenőrzi és értékeli a munkaközösség- vezető munkáját. Az óvodavezető
és a vezető helyettes közvetlenül tart kapcsolatot a munkaközösség vezetővel, ellenőrzi
munkája hatékonyságát.
Feladatai és jogköre az alábbiakra terjed ki:
 szakmai módszertani kérdések kidolgozása, amivel az intézményben folyó
nevelőmunkát, az éves terv szerint, önállóan részt vesz a szakmai munka belső
ellenőrzésében és értékelésében,
 meghatározza működési rendjét, szakmai programot dolgoz ki;
 a munkaközöség-vezető beszámolási kötelezettséggel bír.
A munkaközösség dönt szakterületén:
 a nevelőtestület által átruházott kérdésekről
 továbbképzési programokról
 a szakmai munkaközösség véleményét ki kell kérni a szakterületét érintő kérdésekről,
 a pedagógiai program elfogadásáról
 a nevelést segítő eszközök beszerzéséről
A munkaközösség vezető feladatai:
 irányítja, szervezi a vezetése alatt álló munkaközösség munkáját,
 javaslatot tesz a szakterületéhez kapcsolódóan a munkatervi feladatokra,
 az óvodai nevelési program alapján éves programot készít,
 ellenőrzi a módszertani feladatok érvényesülését, látogatja a munkaközösség tagjainak
munkáját, hatáskörében részt vesz a pedagógusok teljesítményértékelésében,
 témához kapcsolódóan felkészül a nevelési értekezletekre, évente két alkalommal
beszámol a munkaközösség tartalmi munkájáról,
 javaslatot tesz a pedagógiai munka fejlesztésére
 részt vesz az éves beszámolók elkészítésében,
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 a vezető felkérésére segít a pedagógusok egyéni fejlesztésében ( a
teljesítményértékelés alapján).
Egyéb feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.
Felelősségre vonható:
 A megbízatással járó feladatok határidőre történő elmulasztásáért, vagy
hiányos elvégzéséért.
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a gyermekek és
munkatársak jogainak megsértéséért.
 A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól
eltérő használatáért, elrontásáért,
 A dokumentációs kötelezettség hiányos elkészítéséért.

A munkaköri leírás a kézhez vétellel, aláírással lép életbe.
Kápolnásnyék, 2021.09.01.

PH.
……………………………………….
óvodavezető

Záradék:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom, megtartásáért
felelősséget vállalok.
Kápolnásnyék, 2021.09.01.
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…………………………………………
munkavállaló
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3.Óvodapedagógus
Munkáltató neve: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Címe: 2475 Kápolnásnyék Fő út 41.
OM azonosító: 202704
Iktatószám:
Munkaköri leírás
Név:
Születési név:
Szül. hely:
Szül év hó nap:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Iskolai végzettségei: óvodapedagógus, felsőfokú végzettség.
Oktatási azonosító:
Munkakör megnevezése: óvodapedagógus
Munkavállaló besorolása:

Kulcsszám:

Feor- szám: 2432

Jogállása:
Az óvodapedagógus bizalmas beosztású alkalmazott.
A munkáltatói jogokat felette óvodavezető gyakorolja.
Jogai és kötelezettségei A nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény és a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet, a Munka Törvénykönyvében, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a
kapcsolódó hatályos szabályzatokban és rendelkezésekben meghatározott.
A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:
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Óvodapedagógus szakképzettség.
Munkarend, munkaidő, munkaidő-beosztás
Napi munkaideje: teljes napi munkaidő munkaidő-beosztását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény (továbbiakban Nkt.) és a végrehajtására kiadott 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend.
(Ép.r.)előírásai alapján a munkáltató határozza meg.
Munkaideje heti munkaidőkeretben kerül beosztásra; a munkaidőkereten belül a munkaidő:
Heti munkaidő beosztás: heti váltásban de. és du.
Az óvodapedagógus munkaideje:
Az Nkt. 62.§ (5)-(14) bekezdése tartalmazza a pedagógusok munkaidejére vonatkozó
előírásokat.
A pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra. Az óvodapedagógusok esetében a heti teljes
munkaidő 80%-a azaz 32 óra a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje.
Az óvodapedagógus a kötött munkaidejét (32 óra) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes
óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania.
A teljes munkaidő fennmaradó részében – azaz heti 8 órából – legfeljebb heti 4 órában:
a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok,
a nevelőtestület munkájában való részvétel,
eseti helyettesítés rendelhető el. (Nkt. 62.§ (8) bekezdés.).
Az óvodapedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött
részében

















foglalkozások előkészítése,
a gyermekek teljesítményének értékelése,
az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos
eltöltésének megszervezése,
előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek felügyelete,
a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
eseti helyettesítés,
a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,
környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
szertár fejlesztése, karbantartása,
a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített
feladat ellátása
a gyakornok szakmai segítése

rendelhető el.
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Munkaidő beosztását az éves munkaterv tartalmazza, foglalkoztatása heti munkaidőkeretben
történik.
Köteles a munkaidő-nyilvántartást naprakészen vezetni.
Együttműködik:
Az óvodában dolgozó valamennyi alkalmazottal.

Munkaköri feladatai:
Az óvodapedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek Óvodai nevelés országos
alapprogramja szerinti nevelése.
Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy
 a nevelő munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle
elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének
ütemét, szociokulturális helyzetét
 a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség
szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
felzárkózását elősegítse
 segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését
 előmozdítsa a gyermek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására
 egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket
 a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő
- és szükség esetén más szakemberek – bevonásával
 a gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon
 az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,
szakszerűen megtervezve végezze
 részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze
magát
 a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse
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pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az
ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,
határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket
hivatásához méltó magatartást tanúsítson

Kapcsolatot tart az óvoda dolgozóival, más óvodákkal, valamint külső intézményekkel,
azonban tájékoztatást kizárólag a munkájával közvetlenül összefüggő témában és a
személyiségi jogok védelme valamint a titoktartási kötelezettség betartásával adhat.

Helyettesítés:
Tartós távolléte esetén helyettesítésére az óvoda vezetője és az óvodavezetőhelyettes
intézkedik.
Képzés, továbbképzés:
Alapvetően a képzési, továbbképzési tervben meghatározott, de az elvárt szakmai színvonal
biztosítása érdekében folyamatosan önképzi magát, és részt vesz a tevékenységi körével
összefüggő képzéseken.
Munkavégzés helye és időtartama:
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda, címe: 2475 Kápolnásnyék Fő út 41.
Napi munkarendje az óvoda vezetője és az óvodavezetőhelyettes által kiadott egyedi
munkarendnek megfelelően, heti munkaidőkeretben, a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározottak szerint.
Évente egy akolommal részt vesz a Munka,- és Balesetvédelmi,- Tűzvédelmi oktatáson,
valamint az orvosi alkalmassági vizsgálaton.
Titoktartási kötelezettség:
Köteles a tudomására jutott hivatali és magán titkokat megőrizni.
A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat a vonatkozó rendelkezéseknek
megfelelően, a titoktartási nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az észlelt titoksértés esetén az
óvoda vezetőjét értesíteni.
Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes, a dolgozó által
történt tudomásulvétel időpontjától az előzőleg kibocsátott munkaköri leírást hatályon kívül
helyezésre kerül.

Dátum: Kápolnásnyék, 2021.09.01.
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PH

…..………………...
óvodavezető

A munkaköri leírás egy példányát 2021...................................................napján átvettem.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan be nem tartása
jogkövetkezményeket von maga után.

Dátum: Kápolnásnyék, 2021.09.01.
óvodapedagógus
Kapják:
1.
Munkavállaló
2.
Munkáltató
3.
Irattár
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4.Pedagógiaisszisztens
Munkáltató neve: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Címe:2475. Kápolnásnyék Fő út 41.
OM azonosító: 202704
Iktatószám:

Munkaköri leírás
Név:
Oktatási azonosító:
Munkakör megnevezése: pedagógiai asszisztens
Jogállása:
A pedagógiai asszisztens bizalmas beosztású alkalmazott.
A munkáltatói jogokat felette óvodavezető és az óvodavezetőhelyettes gyakorolja.
Jogai és kötelezettségei a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) és végrehajtási rendeletében
foglalt előírások és a Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a kapcsolódó
hatályos szabályzatokban és rendelkezésekben meghatározott.
A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:
középfokú végzettség
Munkarend, munkaidő, munkaidő-beosztás
Napi munkaideje: teljes napi munkaidő munkaidő-beosztását a Mt. és az SZMSZ alapján a
munkáltató határozza meg.
Munkaideje napi munkaidőkeretben kerül beosztásra; a munkaidőkereten belül a munkaidő:
Kezdő:8.30.

Befejező:16.30.

Együttműködik:
Az óvodában dolgozó valamennyi alkalmazottal.
Munkaköri feladatai:

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
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Az óvodapedagógus mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a
gyermekcsoport életében, közreműködik a gondozási feladatok ellátásban, a gyerekek
étkeztetésével kapcsolatos feladatok ellátásában a helyi pedagógiai program szerint.







részt vesz a környezet építésében, szépítésében
termet rendez
segít a testnevelés-foglalkozások előkészítésében
segítséget nyújt az öltözésnél
az egészségügyi előírásoknak megfelelően jár el
előkészíti az óvodapedagógus által kijelölt a pedagógiai program szerinti
tevékenységekhez szükséges foglalkoztató eszközöket.

Séták, kirándulások alkalmával kíséri a gyermekcsoportot, segítve a biztonságos közlekedést.
A napirend szerint a gyermekek fejlettségének megfelelően segít az öltözködési, tisztálkodási,
étkezési és önkiszolgálási teendők ellátásában.
Közreműködik a gyermekbalesetek megelőzésében és a veszélyhelyzet elhárításában.
Tevékenyen részt vesz az óvodai ünnepélyeken, hagyományok előkészítésében,
megszervezésében, lebonyolításában, az illetékes óvodapedagógus útmutatása szerint.
Köteles a csoportot vezető óvodapedagógust és az óvoda vezetőjét haladéktalanul értesíteni, ha
megítélése szerint a gyermek, - más vagy saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe
kerülhet vagy került.
Titoktartási kötelezettség terheli harmadik személlyel szemben a gyermekkel, és családjával
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, a szülővel
való kapcsolattartás során szerzett tudomást.
Kapcsolatot tart az óvoda dolgozóival, adott esetben más óvodákkal, valamint külső
intézményekkel, azonban tájékoztatást kizárólag a munkájával közvetlenül összefüggő témában
és a személyiségi jogok védelme valamint a titoktartási kötelezettség betartásával adhat.
Helyettesítés:
Tartós távolléte esetén helyettesítésére az óvoda vezetője, óvodavezetőhelyettes intézkedik.
Képzés, továbbképzés:
Alapvetően a képzési, továbbképzési tervben meghatározott, de az elvárt szakmai színvonal
biztosítása érdekében folyamatosan önképzi magát, és részt vesz a tevékenységi körével
összefüggő képzéseken.
Munkavégzés helye és időtartama:
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda címe: 2475. Kápolnásnyék Fő út 41.
Napi munkarendje az óvoda vezetője által kiadott egyedi munkarendnek megfelelően, napi
munkaidőkeretben, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint.
Évente egy akolommal részt vesz a Munka,- és Balesetvédelmi,- Tűzvédelmi oktatáson,
valamint az orvosi alkalmassági vizsgálaton.

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
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Titoktartási kötelezettség:
Köteles a tudomására jutott szolgálati, és magán titkokat megőrizni.
A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat a vonatkozó rendelkezéseknek
megfelelően, a titoktartási nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az észlelt titoksértés esetén
az óvoda vezetőjét értesíteni.
Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes, a dolgozó
által történt tudomásulvétel időpontjától az előzőleg kibocsátott munkaköri leírást hatályon
kívül helyezésre kerül

Dátum: 2021.09.01.
………….............
óvodavezető

A munkaköri leírás egy példányát 2021....................................................napján átvettem.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan be nem tartása
jogkövetkezményeket von maga után.

Dátum: Kápolnásnyék, 2021.09.01.
................................................
pedagógiai asszisztens
Kapják:
1.

Munkavállaló

2.

Munkáltató

3.

Irattár
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5.Óvodatitkár
Munkáltató neve: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Címe: 2475 Kápolnásnyék Fő út 41.
OM azonosító: 202704
Iktatószám:
Munkaköri leírás
Név:

Oktatási azonosító:

Munkakör megnevezése: Óvodatitkár
Besorolása:
Kulcsszáma:
Feor-száma: 4111
Cél:
 Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése.
 Az óvodai ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása.
 Adatrögzítési feladatok ellátása
 Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása.

Közvetlen felettese: Intézményvezető, és az intézményvezetőhelyettes.

Munkavégzés

Helye: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Heti munkaidő: 40 óra

7.00-15.00

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
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Munkakör betöltéséhez szükséges elvárások

Alapkövetelmény

Büntetlen előélet

Iskolai végzettség,
szakképesítés

Középiskola/gimnázium

Elvárt ismeretek

Az óvoda belső szabályzatainak ismerete. Igazgatási és jogi alapismeretek.
Pedagógiai alapismeretek. Ügyviteli és titkári alapismeretek (gépírás, gyakorlott
szintű számítógép-használat).

Szükséges képességek

Önálló munkavégzés. Együttműködés

Személyes
tulajdonságok

Kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelem. Példamutató
magatartás és megjelenés. Jó kommunikációs és szervezőkészség.

Főbb felelősségek és tevékenységek


Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi.



Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri
leírását az intézményvezető készíti el.



A nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől elkülönült feladattal rendelkező
közalkalmazott, akinek feladata elsősorban az intézmény adminisztrációs adat- és
iratkezelési feladatainak elvégzése, az intézmény adminisztrációs tevékenységének
rendeltetésszerű működéséhez szolgáló feltételek biztosítása a vezető egyszemélyi
utasításai alapján.



Biztosítja a vezetői munka zavartalanságát, a napi munkaprogram betartását.



Saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.



Az adatok pontos vezetése, nyilvántartása, határidők figyelemmel kísérése, irattározás
folyamatosságának nyomon követése.

Feladatkör részletesen


A gyermekenkénti és a csoportonkénti nyilvántartást vezeti.
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A számítógépes adatbeviteli feladatokat folyamatosan elvégzi.



Elvégzi a vagyonkezeléssel járó munkálatokat, leltározást, selejtezés-előkészítést.



Az óvodára érvényes rendeleteket, utasításokat betűrendes mutatóba bejegyzi.



Előkészíti a vezető részére a felvétellel, kilépéssel kapcsolatos adminisztrációt,
szabadság-nyilvántartást, szükség szerint végzi a postázást.



A baleseti jelentéseket a vezető utasítása szerint határidőre elkészíti, elpostázza.



A vezető utasítása szerint a hiányzásjelentést, a helyettesítési elszámolásokat
határidőre elkészíti.



Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő
betartását.



Gondoskodik róla, hogy az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és
visszakereshető legyen.



Vezeti a vezető utasítása szerint a személyi nyilvántartó lapokat. A személyi
anyagokat az irattári tervnek megfelelően rendezi az intézményvezető utasítása
alapján.



Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor
ellenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek.



Irattári selejtezést végez.



A vezető utasítása szerint intézi és nyilvántartja a pedagógus-igazolványokat.



A döntés-előkészítő háttéranyagokat összeállítja, szerkeszti, továbbítja.



Közreműködik a személyzeti és munkaügyi ügyintézésben.



Gondoskodik az illetmények és bérügyek pontos adminisztrációjáról.



Kezeli a vagyonkimutatást és a hozzá kapcsolódó adminisztrációt.



Vezeti a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit.



Gondoskodik arról, hogy az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő
adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi
rendelkezések tartalmának.



Nyilvántartja és kezeli a gyermek kedvezményes vagy ingyenes étkeztetési díjának
megállapításához szükséges adatokat.



Átveszi a közérdekű adatot igénylő által benyújtott formanyomtatványt, és ellenőrzi,
hogy az igény teljesíthetősége szempontjából megfelelően töltötte ki, szükség szerint a
kitöltéshez segítséget nyújt, majd soron kívül továbbítja az óvoda vezetőjének.
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Tervezés


Betartja, nyomon követi a törvényben előírt megőrzési időt.



Tervet készít az iratok könnyebb kezelésére.



Javaslatot tesz az irodaeszközök modernizálására.



A dolgozók legfontosabb adatait számítógépen tárolja.

Általános magatartási követelmények


A gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ ad.



Munkatársaival együttműködik.



A bizalmi munkakörének ellátásához szükséges és az adott helyzetben általában
elvárható magatartást tanúsít:



a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően,



a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján figyelembe véve,



munkaidején kívül sem tanúsítva olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen
alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a
munkaviszony céljának veszélyeztetésére,



véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos szervezeti érdekeit
súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja,



köteles a munkája során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, ezen túlmenően
sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével
összefüggésben jutott a tudomására,



bizalmasan kezeli a dolgozók személyi adatait, az intézmény vezetőjével folytatott
beszélgetések témáit,



nem szolgálgat adatot, információt a gyermekekről,



munkája során, telefonbeszélgetéskor, levelezés kezelésekor rendkívül körültekintően
jár el.



Személyi, pénzügyi adatokat csak intézményvezetői engedéllyel adhat ki.

Különleges felelőssége


Közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése.



KIR rendszerbe az adatok felvitele, rögzítése, módosítása.



KIRA rendszerbe adatok felvitele, rögzítése, módosítása.
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Írásos anyagok (elemzések, tervek, szerződések, utasítások) témakörök szerinti,
betűrendes feldolgozása



A pedagógusok és a többi dolgozó adatváltozásairól feljegyzések vezetése.



Az elektronikus rendszer használata során nyomtatja és irattárba helyezi az alábbi
dokumentumok papíralapú másolatát:


az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,



az alkalmazott pedagógusokra, dajkákra vonatkozó adatbejelentések,



a gyermekek jogviszonyára vonatkozó bejelentések,



az október 1-jei pedagógus- és gyermeklista elkészítése.



Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény
bélyegzőlenyomatával és az igazgató aláírásával hitelesített formában tárolja.



Az adatvédelmi szabályzat előírásait betartja.

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.

Felelősségre vonható


a munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért vagy hiányos
elvégzéséért;



a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;



a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért és a hivatali titok megsértéséért;



a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért,
megrongálásáért;



a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért;



egyéni felelősség: anyagilag és erkölcsileg is felelős a rábízott feladatokért, értékért,
pénztárért és készpénzért.

Ellenőrzési tevékenység


Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.



Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzéséhez, hogy munkájáról véleményt kapjon.



Ellenőrzését maga is kérheti.



Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem kapcsán, illetve a
munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.



Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.:
kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com

Ellenőrzésére jogosultak


Óvodavezető és helyettes

Kapcsolatok


Közvetlen napi kapcsolatban áll az intézményvezetővel, helyettessel.



Kapcsolatot tart az intézmény közvetlen és közvetett partnereivel, az óvodát támogató
szponzorokkal, vállalkozókkal.



Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.

Munkakörülmények


Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok
betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján
végzi.



Iroda, ahol íróasztala, szekrénye van.



Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére.



Munkafeltételei a szakszerű szakmai tevékenység követelményeinek maradéktalan
teljesítését teszik lehetővé.

Technikai döntések


Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a
rábízott anyagokkal.



Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek
szerint.

Jogkör, hatáskör


Gyakorolja az alkalmazotti közösség, valamint az óvoda SZMSZ-ében biztosított
jogokat.

Beszámolási kötelezettsége
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed:


az ügyiratok vezetésének kezelésére



az irattár megfelelő kezelésére.

Helyettesítés:
Tartós távolléte esetén helyettesítésére az óvoda vezetője és az óvodavezetőhelyettes
intézkedik.
Képzés, továbbképzés:
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Alapvetően a képzési, továbbképzési tervben meghatározott, de az elvárt szakmai színvonal
biztosítása érdekében folyamatosan önképzi magát, és részt vesz a tevékenységi körével
összefüggő képzéseken.
Munkavégzés helye és időtartama:
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda, címe: 2475. Kápolnásnyék Fő út 41.

Napi munkarendje az óvoda vezetője által kiadott egyedi munkarendnek megfelelően, napi
munkaidőkeretben, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint.
Évente egy akolommal részt vesz a Munka,- és Balesetvédelmi,- Tűzvédelmi oktatáson,
valamint az orvosi alkalmassági vizsgálaton.

Titoktartási kötelezettség:

Köteles a tudomására jutott szolgálati, és magán titkokat megőrizni.
A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat a vonatkozó rendelkezéseknek
megfelelően, a titoktartási nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az észlelt titoksértés esetén
az óvoda vezetőjét értesíteni.
Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes, a dolgozó
által történt tudomásulvétel időpontjától az előzőleg kibocsátott munkaköri leírást hatályon
kívül helyezésre kerül.

Dátum: Kápolnásnyék,2021.09.01.

………….............
óvodavezető

A munkaköri leírás egy példányát 2021.....................................................napján átvettem.

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.:
kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com

Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan be nem tartása
jogkövetkezményeket von maga után.

Dátum: Kápolnásnyék,2021.09.01.
................................................
óvodatitkár
Kapják:
1.

Munkavállaló

2.

Munkáltató

3.

Irattár

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.:
kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com

7.Dajka

Munkáltató neve: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Címe: 2475. Kápolnásnyék Fő út 41.
OM azonosító: 202704
Iktatószám:

Munkaköri leírás

Név:
Oktatási azonosító:
Munkakör megnevezése:

dajka

Feor szám: 5222

Besorolása:

Jogállása:
A dajka bizalmas beosztású alkalmazott
A munkáltatói jogokat felette óvodavezető gyakorolja
Jogai és kötelezettségei a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) és végrehajtási rendeletében
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foglalt előírások és a Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a kapcsolódó
hatályos szabályzatokban és rendelkezésekben meghatározott.

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:
Alapfokú iskolai végzettség.

Munkarend, munkaidő, munkaidő-beosztás

Napi munkaideje: teljes napi munkaidő munkaidő-beosztását a Mt. és az SZMSZ alapján a
munkáltató határozza meg.
Munkaideje heti munkaidőkeretben kerül beosztásra; a munkaidőkereten belül a munkaidő:
Délelőttös: 6.00- 14.00

Délutános: 9.30- 17.30

A dajka munkaideje:
Munkaidő általános beosztását az éves munkaterv tartalmazza
Köteles a heti munkaidőkeretben meghatározott munkaidő-nyilvántartást naprakészen
vezetni.

Együttműködik:
Az óvodában dolgozó valamennyi alkalmazottal.

Munkaköri feladatai:
Gondoskodik az óvoda helyiségeinek belső rendjéről, tisztaságáról, a megfelelő higiénés
körülmények megtartásáról.
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A gyermek fejlettségéről, magatartásáról, viselkedéséről információt nem adhat. (kivétel, ha
az óvónő erről külön utasítást nem ad neki)

Napi feladatok:


rendben tartja a foglalkoztató termet, öltözőt, fürdőszobát



a fürdőszobában az életkori sajátosságoknak megfelelően segítséget nyújt a gyermekeknek



fogyasztásra, tálalásra előkészíti az ételeket, elrakja a használt eszközöket



gondoskodik megfelelő ivóvízről télen-nyáron



a munkarendnek megfelelően a reggelit, ebédet és uzsonnát átveszi az óvoda konyháján



rendben tartja az óvoda udvarát és az ott lévő játékokat (homokozó felásás, levél
gereblyézés, betonpálya söprés)



foglalkoztató teremben port töröl



fertőtleníti a fogmosó poharakat

Heti feladatok:


fertőtleníti a fogmosó poharakat és fésűket



meglocsolja a virágokat (csoport, öltöző, lépcsőház)

Időszakos feladatok:


szükség szerinti varrja, javítja a textíliákat



kiadja a gyermekek ágyneműit ( két hetente)



mossa, vasalja a csoport textíliáit



fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítést végez



lemossa a játékokat, polcokat és bútorokat (két hetente)



előkészíti az óvodapedagógus által kijelölt eszközöket a csoport foglalkoztatásához



szükség esetén ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat



elkíséri csoportját az óvodán kívüli programokra



aktívan részt vesz a csoport-, illetve óvodaszintű ünnepek lebonyolításában

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.:
kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com

Takarítási feladatok
Munkáját a takarítási utasítás szerint végzi.

Napi feladatok:


a munkarendnek megfelelően reggel, illetve délután kitakarítja a kijelölt csoportszobát
(asztalok súrolása, letörlése, porszívózás, felsöprés, felmosás, sarkok, radiátor alatti rész
portalanítása)



étkezések után felseper, ha szükséges, felmos



kitakarítja a csoporthoz tartozó fürdőszobákat délben

(WC-kagylók, mosdókagylók,

tükrök, zuhanyzótálcák tisztán tartása, fertőtlenítése)


délben felmossa a gyermeköltözőt



délelőtt szükség szerint és délben felmossa a lépcsőházat



délutánonként a padok elmozgatásával lesöpri és felmossa gyermeköltözőket, folyosót,
lépcsőházat



kiüríti, tisztán tartja a szemeteseket



kitakarítja az előteret (porszívózás, felmosás naponta + hetente egyszer az eszközök
elmozgatása)



letörli az öltözőszekrények tetejét és a cipőtartókat

Heti feladatok:
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kéthetente egy alkalommal alaposan kitakarítja a kijelölt csoportszobát (szőnyeg, padló,
könnyebb bútorok elmozgatása stb.)



pókhálózás



portalanítja az ablakpárkányokat

Időszakos feladatok:


szükség szerint lemossa az ajtókat



évente 2 alkalommal elvégzi a kijelölt csoportszoba teljes nagytakarítását (bútorok
elmozgatása, lemosása, WC-tartályok, csempe lemosása, csövek, villanykapcsolók
tisztítása, öltözőszekrények lemosása, ablakok tisztítása, függöny mosása)



közös feladatként a közös helyiségek (folyosó, lépcsőház, előtér, egyéb helyiségek,
játéktárolók) teljes nagytakarítása



a számára kijelölt helyiségek takarítása

Az óvodapedagógus mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a
gyermekcsoport életében, közreműködik a gondozási feladatainak ellátásban és a gyerekek
étkeztetésével kapcsolatos feladatok ellátásában a pedagógiai program szerint.
 részt vesz a környezet építésében, szépítésében
 termet rendez
 segít a testnevelés-foglalkozások előkészítésében
 segítséget nyújt az öltözésnél
 az egészségügyi előírásoknak megfelelően jár el
 közreműködik gyermekek tevékenységeinek szervezésében a pedagógiai program
szerint
Séták, kirándulások alkalmával kíséri a gyermekcsoportot, segítve a biztonságos közlekedést.
A napirend szerint a gyermekek fejlettségének megfelelően segít az öltözködési, tisztálkodási,
étkezési és önkiszolgálási teendők ellátásában.
Közreműködik az óvodai rendezvények lebonyolításában.
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Közreműködik a gyermekbalesetek megelőzésében és a veszélyhelyzet elhárításában, segít a
különböző tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében, elrakásában, terem át és
visszarendezésében.
Tevékenyen részt vesz az óvodai ünnepélyeken, hagyományokon aktívan közreműködik az
illetékes óvodapedagógus útmutatása szerint.
Köteles a csoportos óvodapedagógusokat és az óvoda vezetőjét haladéktalanul értesíteni, ha
megítélése szerint a gyermek, - más vagy saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe
kerülhet vagy került.
Titoktartási kötelezettség terheli harmadik személlyel szemben a gyermekkel, és családjával
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, a szülővel
való kapcsolattartás során szerzett tudomást.
Kapcsolatot tart az óvoda dolgozóival, adott esetben más óvodákkal, valamint külső
intézményekkel, azonban tájékoztatást kizárólag a munkájával közvetlenül összefüggő témában
és a személyiségi jogok védelme valamint a titoktartási kötelezettség betartásával adhat.

Helyettesítés:
Tartós távolléte esetén helyettesítésére az óvoda vezetője és óvodavezetőhelyettes intézkedik

Képzés, továbbképzés:
Alapvetően a képzési, továbbképzési tervben meghatározott, de az elvárt szakmai színvonal
biztosítása érdekében folyamatosan önképzi magát, és részt vesz a tevékenységi körével
összefüggő képzéseken.

Munkavégzés helye és időtartama:
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda címe: 2475, Kápolnásnyék Fő út 41.
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Napi munkarendje az óvoda vezetője által kiadott egyedi munkarendnek megfelelően, havi
munkaidőkeretben, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint
.
Titoktartási kötelezettség:
Köteles a tudomására jutott szolgálati, és magán titkokat megőrizni.
A munkájával összefüggésben tudomására jutott információkat a vonatkozó rendelkezéseknek
megfelelően, a titoktartási nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az észlelt titoksértés esetén
az óvoda vezetőjét értesíteni.
Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes, a dolgozó
által történt tudomásulvétel időpontjától az előzőleg kibocsátott munkaköri leírást hatályon
kívül helyezésre kerül.
Dátum: Kápolnásnyék, 2021.09.01.
…………………
óvodavezető

A munkaköri leírás egy példányát 2021....................................................napján átvettem.
Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan be nem tartása
jogkövetkezményeket von maga után.

Dátum: Kápolnásnyék, 2021.09.01.
…………………….
Dajka
Kapják:
1.

Munkavállaló

2.

Munkáltató

3.

Irattár
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8. Gyakornok
Munkáltató neve: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Címe: 2475 Kápolnásnyék Fő út 41.
OM azonosító: 202704
Iktatószám:

Munkaköri leírás
Név:
Születési név:
Szül. hely,
Szül. év hó nap:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Iskolai végzettségei: óvodapedagógus, felsőfokú végzettség

Oktatási azonosító:
Munkakör megnevezése:

óvodapedagógus-gyakornok

Munkavállaló besorolása: Pedagógus I. Gyakornok

Mentor neve:
Mentor Oktatási azonosító száma:
Jogállása:
Az óvodapedagógus bizalmas beosztású alkalmazott
A munkáltatói jogokat felette óvodavezető gyakorolja
Jogai és kötelezettségei A nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény és a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
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rendelet, a Munka Törvénykönyvében, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a
kapcsolódó hatályos szabályzatokban és rendelkezésekben meghatározott.

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:
Óvodapedagógus szakképzettség
Munkarend, munkaidő, munkaidő-beosztás
Napi munkaideje: teljes napi munkaidő munkaidő-beosztását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény (továbbiakban Nkt.) és a végrehajtására kiadott 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend.
(Ép.r.)előírásai alapján a munkáltató határozza meg.
Munkaideje havi munkaidőkeretben kerül beosztásra; a munkaidőkereten belül a munkaidő:
Kezdő napja minden hónap

Befejező napja minden hónap

első napja

utolsó napja

Az óvodapedagógus munkaideje:
Az Nkt. 62.§ (5)-(14) bekezdése tartalmazza a pedagógusok munkaidejére vonatkozó
előírásokat.
A pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra. Az óvodapedagógusok esetében a heti teljes
munkaidő 65%-a azaz 26 óra a gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje
A gyakornok óvodapedagógus a kötött munkaidejét (26 óra) a gyermekekkel való közvetlen, a
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania.
A teljes munkaidő fennmaradó részében – azaz heti 14 órából – legfeljebb heti 6+4 órában:
-

a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok,

-

a nevelőtestület munkájában való részvétel,

-

eseti helyettesítés rendelhető el. (Nkt. 62.§ (8) bekezdés.).

A gyakornok óvodapedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem
kötött részében


foglalkozások előkészítése,
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a gyermekek teljesítményének értékelése,



az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos
eltöltésének megszervezése,



előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek felügyelete,



a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,



a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,



eseti helyettesítés,



a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,



az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,



a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,



a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,



az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,



környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,



szertár fejlesztése, karbantartása,



a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített
feladat ellátása



a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára

rendelhető el.
Munkaidő

beosztását

az

éves

munkaterv

tartalmazza,

foglalkoztatása

havi

munkaidőkeretben történik.
Köteles a munkaidő-nyilvántartást naprakészen vezetni.
Együttműködik:
Az óvodában dolgozó valamennyi alkalmazottal.
Munkaköri feladatai:
Az óvodapedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek Óvodai nevelés országos
alapprogramja szerinti nevelése.
Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy


a nevelő munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle
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elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének
ütemét, szociokulturális helyzetét


a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség
szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
felzárkózását elősegítse



segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését



előmozdítsa a gyermek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására



egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket



a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő
- és szükség esetén más szakemberek – bevonásával



a gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon



az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,
szakszerűen megtervezve végezze



részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze
magát



a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse



pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az
ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,



határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket



hivatásához méltó magatartást tanúsítson

Kapcsolatot tart az óvoda dolgozóival, más óvodákkal, valamint külső intézményekkel,
azonban tájékoztatást kizárólag a munkájával közvetlenül összefüggő témában és a
személyiségi jogok védelme valamint a titoktartási kötelezettség betartásával adhat.
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Helyettesítés:
Tartós távolléte esetén helyettesítésére az óvoda vezetője intézkedik.
Képzés, továbbképzés:
Alapvetően a képzési, továbbképzési tervben meghatározott, de az elvárt szakmai színvonal
biztosítása érdekében folyamatosan önképzi magát, és részt vesz a tevékenységi körével
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Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes, a dolgozó által
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 Az iratkezelési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hatálya
A Óvoda iratai keletkezésének, érkezésének, átvételének, nyilvántartásának, továbbításának,
biztonságos őrzési módjának, rendszerezésének, segédletekkel ellátásának, irattárazásának,
selejtezésének és levéltárba történő átadásának egységes elvek szerint történő szabályozása oly
módon, hogy az iratok útja nyomon követhető, holléte pontosan megállapítható,
visszakereshető és az irat épségben megőrizhető legyen.
E szabályzat elválaszthatatlan részét képezi az évente felülvizsgálandó irattári terv, amelyet a
feladat és hatáskörben bekövetkezett változás vagy az őrzési idő megváltoztatása esetén
módosítani kell.

1.2 A szabályzat hatálya
kiterjed az óvodában munkaviszonyban állókra, akik az
óvodában iratkezelést, iratfeldolgozást vagy azzal összefüggő
bármilyen tevékenységet végeznek.
Az adatkezelési szabályzat Az iratkezelési szabályzat a Óvodában kezelt iratokra
területi hatálya:
érvényesek
Az adatkezelési szabályzat Az iratkezelési szabályzat az elfogadás jóváhagyásának
időbeli hatálya:
időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól.
A szabályzat
hatálya:

személyi

1.3 A szabályzat alapját képező jogszabályok
-

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

-

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

-

201. évi CXCV. törvény az államháztartásról
368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről
1995. évi LXVI. törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről
2015. évi CCXXII. törvényaz elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

1.4 Az iratkezelés fogalmai
Aláíró: az a természetes személy, aki a saját vagy más személy nevében aláírásra jogosult
Elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes, ideértve az
elektronikus küldeményt és az elektronikus levelet is.
Elektronikus levél: egyedi levelezési címek között levelező program segítségével küldhető és
fogadható adategyüttes.
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Elektronikus másolat: valamely iratról készült, a külön jogszabályban meghatározott, joghatás
kiváltására alkalmas elektronikus útján eszköz útján értelmezhető adategyüttes.
Érkeztetés: az érkezett küldemény iktatószámmal, dátummal történő ellátása és adatainak
nyilvántartásba vétele.
Feladatkör: azoknak a feladatoknak az összessége, amelyet a szerv vagy személy végez az
ügyintézési munkafolyamat során.
Felelős: az a személy, akinek (vagy nevében az erre felhatalmazott) joga és egyben feladata az
ügyirat, irat, vagy küldemény kezelésének következő fázisát végrehajtani.
Hivatkozási szám: a beérkezett iratnak az eredeti száma, amelyen a küldő a küldeményt
nyilvántartja.
Iktatás: az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele és az érkeztetést, vagy a keltezést
követően az iraton és az iktatókönyvben.
Iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel az óvoda látja el az iktatandó iratot.
Irat: valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá
érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet
papíron vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép,
mozgó kép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja.
Iratkezelés: az irat kezelését, nyilvántartását, továbbítását, rendszerezését és a selejtezhetőség
szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását szakszerű és biztonságos
megőrzését, használatra bocsájtását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magába
foglaló tevékenység.
Irattár: az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzése, valamint kezelésének biztosítása
céljából létrehozott és működtetett fizikai, illetve elektronikus tároló hely.
Irattárba helyezés: az irattár tételszámmal ellátott ügyirat és irat irattárban történő dokumentált
elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az Irattárnak az ügyintézés befejezését követő
időre.
Irattári anyag: rendeltetésszerűen az intézményben maradó tartalmuk miatt átmeneti vagy
végleges megőrzést igénylő, szervesen összetartozó iratok összessége.
Irattározás: az iratkezelés része, az a tevékenység, amelynek során az intézmény a
működésesorán keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála maradó
iratok irattári rendezését, kezelését és őrzését az ügyintézés lezárása után végzi.
Kézbesítés: a küldeménynek kézbesítő szervezet, személy adatátviteli eszköz útján történő
eljuttatása a címzetthez.
Kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles
aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátott irat.
Kiadmányozás: a már felülvizsgált végleges kiadmány (elintézés) tervezet jóváhagyását,
elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részéről.
Kiadmányozó: az intézmény vezetője vagy az általa kiadmányozási joggal felhatalmazott
személy, akinek kiadmányozási hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása.
Közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely az
intézmény irattári anyagába tartozik, vagy tartozott.
Másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos módon
hitelesítettek.
Másolat: az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű (nem
hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat.
Megőrzési határidő: az Irattári Tervben meghatározott az adott iraton elrendelt őrzési idő.
Megsemmisítés: a kiselejtezett irat végleges, a benne foglalt információk helyreállításának
lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése.
Selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű irat kiemelése az irattári anyagból és megsemmisítésre
történő előkészítése.
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2. AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
2.1 Az iratok rendszerezése
A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének áttekinthetősége
érdekében az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy irategységként,
ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok
ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak minősülnek.
Az ügyiratokat, valamint a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó egyéb más
iratokat - még irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott irattári tételekbe, a
tárgyi alapon, indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe kell besorolni.

2.2 Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása
Az iratot a iktatókönyvben nyilvántartott iratokra vonatkozó adatokat adatok rögzítésével, az
e célra rendszeresített iktatókönyvben, iktatószámon kell nyilvántartani (iktatni).
Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles
dokumentumaként lehessen használni.
Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden esetben úgy kell dokumentálni, hogy
egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek továbbította vagy adta át az iratot.
Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés
folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az iratok
holléte pedig naprakészen megállapítható legyen.

3. AZ IRATKEZELÉS SZERVEZETI RENDJE
Az óvoda iratkezelését úgy kell megszervezni, és az adatokat úgy kell rögzíteni, hogy:
- az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen,
- szolgálja az óvoda és annak valamennyi szervezeti egysége rendeltetésszerű működését,
feladatainak eredményes és gyors megoldását,
- az irattári tervben meghatározott ideig biztosítsa az iratok épségben és használható
állapotban való őrzését és a maradandó értékű iratok levéltári átadását.

3.1 Az iratkezelési feladatok megosztása
Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az ügyeket
kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény vezetője irányítja az alábbiak
szerint:
Az óvodavezető felelős:
- az Iratkezelési Szabályzat elkészítéséért, jóváhagyásáért, szabályszerűségéért és a
feladatoknak megfelelő célszerűségéért,
- a szervezeti egységek vezetőivel együttműködve az iratkezelés személyi és szervezeti
feltételeinek kialakításáért,
- az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséért, a
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-

szabálytalanságok megszüntetéséért, szükség esetén a szabályzat módosításának
kezdeményezéséért,
egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokért.

Az óvodavezető
- elkészíti és kiadja az óvoda iratkezelési szabályzatát,
- jogosult az óvodába érkező küldemények felbontására (ha ezt az fenntartja magának),
- jogosult kiadványozni,
- kijelöli az iratok ügyintézőit,
- meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét,
- ellenőrzi, hogy az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok, és az iratkezelési szabályzat
előírásai szerint történjen,
- figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változásainak
megfelelően módosítja az iratkezelési szabályzatot,
- irányítja és ellenőrzi az óvodai gyintéző/ és vagy óvodatitkár munkáját,
- előkészítteti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását,
- intézkedéseket kezdeményez az iratkezelési hiányosságok megszüntetése érdekében,
- az irattári anyag károsodását előidéző rendkívüli esemény alkalmával közreműködik a
hibaelhárítás és az anyagmentés megszervezésben,
- rendszeresen ellenőrzi az irányítása alá tartozó ügyintézés és iratkezelés jelen
szabályzatban foglaltaknak megfelelő végrehajtását,
- betartja és betartatja az adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályokat,
- informatikai rendszer vonatkozásában meghatározza az üzemeltetéssel és ellenőrzéssel
kapcsolatos munkakörhöz szükséges informatikai ismereteket, kijelöli a
számítástechnikai rendszer biztonsági követelményeiért felelős és a rendszer
üzemeltetéséért önállóan felelős személyt,
- jelen szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján ellenőrzi az iratok
védelmét és az iratkezelés rendjét,
Minden olyan küldeményt, amely az óvoda címére, illetve a foglalkoztatottak nevére érkezett,
hivatalos dokumentumnak kell tekinteni.
Az óvodatitkár:
-

átveszi az intézményhez érkezett küldeményeket,
az érkeztetést követően az iratokat átadja az intézmény vezetőjének,
gondoskodik az egyes dokumentumoknak a szervezeti egységekhez, illetve a
címzetthez való eljuttatásáról,
a küldemények átadás - átvételét dokumentálja,
gondoskodik az ügyintézés során készült, nem minősített kiadmányok (intézkedések,
levelek, táviratok, csomagok) postai feladásáról, elkészíti a feladójegyzéket,
végzi a külső és belső kézbesítést,
rögzíti a vezetői szignálás adatait függetlenül attól, hogy iktatott iratról vagy nem
iktatásköteles, érkeztetett küldeményről van szó,
intézi az érkeztetett, illetőleg iktatott iratok irányítását, óvodán belüli továbbítását,
az óvodába közvetlenül (faxon vagy e-mailben, esetleg személyes kézbesítéssel)
érkezett küldeményeket nyilvántartásba veszi (érkezteti),
végzi a külső-belső küldemények iktatását.
a szervezeti egységhez kiadmányozás céljából érkezett iratok esetében rögzíti a
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-

kiadmányozás megtörténtét, időpontját,
az óvoda tevékenységéhez tartozó, kiadmányozásra kerülő azon iratok esetében,
amelyekből külső továbbításra szánt dokumentumok keletkeznek, gondoskodik a
borítékok címzéséről, a szükséges mellékletek csatolásáról.
ellenőrzi és postai feladásra előkészíti a küldeményeket,
amennyiben a küldemény nem az óvoda illetékességébe tartozik, átadja az illetékes
szerv részére és az átadás tényét a rögzíti,
a kézi irattárból a még nem selejtezhető iratokat 2 évente elhelyezi az Irattárban,
biztosítja az óvoda 2 évnél régebbi elintézett iratainak rendszerezett irattári
elhelyezését, kezelését és nyilvántartását,
a vezető utasítása és az irattári terv alapján megszervezi és lebonyolítja az
iratselejtezéseket,
a vezető utasítása alapján gondoskodik a történeti értékű iratoknak a szaklevéltár
számára történő átadásáról
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4. AZ IRATKEZELÉS FOLYAMATA
4.1 Az iratok, küldemények átvétele
A szervezet címére vagy annak munkatársai nevére postán vagy kézbesítővel érkező iratokat
vagy küldeményeket az óvodavezető vehetik át.
A névre szóló leveleket, a címzés szerinti hivatalos küldeményeket az átvétel után
haladéktalanul továbbítani kell a címzett, az illetékes részére.
A postaládában érkezett küldemények kivétele a megbízott dolgozó feladata, aki minden
munkanapon a postaládából kivett postaanyagot átadja az óvodavezető, iletve az iletékesek
részére.
A hivatalos munkaidő lejárata után illetve munkaszüneti napokon érkezett iratokat bontatlanul,
a legközelebbi munkanap munkakezdésekor át kell adni az óvodavezetőnek.
A küldeményeket átvevő személy köteles ellenőrizni, hogy:
- a címzés alapján jogosult-e a küldeményt átvenni
- az átadási okmányban és a küldeményben lévő iktatószám azonos-e
- az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlen-e
- az iraton jelzett mellékletek meg vannak-e
Ha sérülés vagy felbontott irat, küldemény érkezik akkor arra az átvevő „sérülten érkezet ” vagy
„felbontva érkezett ” jelzést köteles rávezetni. A minősített iratok, küldemények átvételkor az
átvételre jogosult olyan sérülést észlel, amely arra utal, hogy azt felbontották, vagy
megkísérelték felbontani, az átadó ( közbenső ) jelenlétében a küldeményt felbontja, a tartalmát
ellenőrzi, és az eseményről két példányban jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv mindketten
aláírják, majd a küldő szerv minősítőjének egyik példányt átadja.
A postahivataltól történő átvétel során az ajánlott, térítvényes és csomagküldemények sérülése
vagy a tapasztalt egyéb rendellenességet a posta alkalmazottjával a postakönyvbe be kell íratni.
A téves címzés vagy helytelen kézbesítés következtében érkezett küldeményt azonnal
továbbítani kell a címzetthez, vagy ha ez lehetséges vissza kell küldeni a feladónak.
A szervezetnek címzett, a gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi és számviteli bizonylatokat
(bankbizonylatok, szállítói számla stb. ) az iratkezelő érkeztető bélyegzővel látja el, és iktatás
nélkül – átadó könyvben való bejegyzéssel - továbbítja az óvoda könyvelője részére.
A dolgozók által átadott iratokat a vezető szignálja és annak másolatát átadja a dolgozónak.

4.2 A küldemény felbontása és érkeztetése
A szervezet címére érkezett iratokat – a névre szóló küldemények kivételével –
intézményvezető bonthatja fel.
A névre szóló küldeményeket – amennyiben „ Saját kezű felbontás ” ( sk. ) jelöléssel van ellátva
– minden esetben felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani.
Amennyiben a névre szóló jelöléssel ellátott küldemény a szervezetet érintő hivatalos iratot
tartalmaz, a címzett, azt felbontás után köteles nyilvántartásba vétel céljából azonnal az
óvodavezetőhöz eljuttatni.
Az iratok, küldemények felbontása során ellenőrizni kell, hogy az irat és annak mellékletei
hiánytalanul megérkeztek-e. Az észlelt hiányt – a felbontást végző dolgozónak az iratra rá kell
vezetni.
Ha az irat határidőben történő továbbításhoz jogkövetkezmény fűződik (pályázati, fizetési,
fellebbezési határidő stb.) vagy ha a külső adatait a borítékról lehet megállapítani a borítékot
minden esetben az irathoz, kell rögzíteni.
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4.3 Az iktatás, az iratok nyilvántartásba vétele
A küldeményeket és a hivatalból tett intézkedéseket, tartalmazó ügyiratokat iktatni kell.
Iktatás céljára az iratkezelési szabályzatban meghatározott feltételek alapján megnyitott,
hitelesített iktatókönyvet kell használni.
Az iktatókönyv tartalmazza minimálisan az alábbi, az iktatókönyvben nyilvántartott iratokra
vonatkozó adatokat: (335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2)
a) iktatószám,
- iktatás időpontja,
- beérkezés időpontja, módja, érkeztetési azonosítója,
- adathordozó típusa (papír alapú, elektronikus), adathordozó fajtája,
- küldés időpontja, módja,
- küldő adatai (név, cím),
- címzett adatai (név, cím),
- hivatkozási szám (idegen szám),
- mellékletek száma, típusa (papír alapú, elektronikus),
- ügyintéző neve és a szervezeti egység megnevezése,
- irat tárgya,
- elő- és utóiratok iktatószáma,
- kezelési feljegyzések,
- intézés határideje, módja és elintézés időpontja,
- irattári tételszám,
- irattárba helyezés.
Az iraton és az előadói íven fel kell tüntetni az irat egyértelmű azonosítást lehetővé tevő egyedi
azonosító adatát. Az iktatószámnak tartalmaznia kell számot vagy betűt, vagy ezek tetszőleges
kombinációját és az irat iktatási évének négy számjegyét.
A 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 47. § alapján nem kell iktatni, de jogszabályban
meghatározott esetekben nyilván kell tartani az alábbi anyagokat:
- könyveket, tananyagokat;
- reklámanyagokat, tájékoztatókat;
- meghívókat, üdvözlőlapokat;
- nem szigorú számadású bizonylatokat;
- bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat;
- nyugtákat, pénzügyi kimutatásokat, fizetésiszámla-kivonatokat, számlákat;
- munkaügyi nyilvántartásokat;
- anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat;
- közlönyöket, sajtótermékeket;
- visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat;
- iratkezelési szabályzatban meghatározott elektronikus küldeményeket.
Az iratokat úgy kell iktatni, hogy abból az irat
beérkezésének pontos ideje,
az intézkedésre jogosult ügyintéző neve,
az irat tárgya,
az elintézés módja,
a kezelési feljegyzések,
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valamint az irat holléte megállapítható legyen.
A sorszámot minden évben 1-gyel kell kezdeni, és megszakítás nélkül kell folytatni az év
végéig. Az ügy, következő fázisában keletkezett újabb ügyiratok az ügyben keletkezett első
ügyirat sorszámát és 1-gyel kezdődő, folyamatosan növekvő alszámot kapnak.
Az iratokat – hivatali okokból szükséges soron kívül iktatástól eltekintve – az érkezés napján,
de legkésőbb a következő munkanapon iktatni kell.
Az iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e a folyamatban lévő ügynek a folyó évben
előzőleg érkezett irata (előírat). Az újonnan érkező ügyiratot (utóirat) a sorszám, következő
alszámára kell feljegyezni.
Iktatás céljára VSZ:1.-9801. iktatókönyvet kell használni. Az iktatókönyvet az
intézményvezető hitelesíti. Az iktatás első iktatószámától megszakítás nélkül folyamatosan
halad. A dátumot naponta csak elsőnek iktatott iratnál kell feltüntetni. Az irat tárgyát úgy kell
megjelölni, hogy az ügy lényegét röviden és szabatosan fejezze ki és annak alapján a helyes
mutatózás elvégezhető legyen. Az iktatókönyvben iktatószámot üresen hagyni nem szabad a
tévedésből bejegyzés nélkül hagyott iktatószámot át kell húzni és meg kell jelölni az áthúzás
okát. Az így megsemmisített számra újabb iratot iktatni nem szabad.
A téves bejegyzéseket semmiféle technikai eszközzel megszüntetni, vagy más módon eltüntetni
(pl. kiradírozni, kivakarni, leragasztani) nem szabad. A tévesen bejegyzett adatokat vékony
vonallal át kell húzni úgy, hogy az eredeti téves) bejegyzés is olvasható maradjon és e fölé kell
a helyes adatot írni.
Az iktatókönyben új év esetén új oldalt kell nyitni és azt a naptári év végén (az utolsó iktatás
alatt) keltezéssel és névaláírással le kell zárni.
Az ügy tárgyát csak egyszer, mégpedig a sorszámra bejegyzett első irat iktatásánál kell a
„TÁRGY” sorba (tárgyrovat) rövid, de érthető szöveggel beírni. A bejegyzésnek az ügy tárgyát
legjobban jellemző szavakat kell tartalmaznia.
Az alszámra iktatás esetén a tárgyrovatba újabb bejegyzést nem kell írni. Ha az ügy tárgya az
újabb beérkező irat alapján megváltozik, vagy jelentős mértékben kiegészül az ügyiratot új
sorszámra kell iktatni s az előző iratokat csatolni kell.
Az ügyiraton (előadói íven) előirt határidőt az iktatókönyv „határidő” rovatába a kitűzött hónap
és nap feltüntetésével, grafit ceruzával kell bejegyezni. A határidős ügyiratokat a kitűzött
határnapok szerint elkülönítve a számuk sorrendjében kell kezelni. Ha a válasz a kitűzött
határidőre vagy a határidő lejárata előtt beérkezik az ügyiratot a határidős ügyiratok közül ki
kell emelni és a határidő feljegyzését az iktatókönyv „határidő” rovatában ceruzával át kell
húzni.
A határidő lejáratának napján azt a határidős ügyiratot, amelyekre válasz nem érkezett az
iratkezelő kiemeli a határidős ügyek közül és átadja az ügyintézőnek.
Az iratkezelő az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon köteles
beiktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, a hivatalból tett
intézkedéseket tartalmazó, sürgős „S” jelzésű iratokat.
Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, átvételének napja megállapítható
legyen!
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A papír alapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi
követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint azok hitelesítésről az
intézményvezetőnek kell gondoskodnia.

4.4 Iratok ügyintézése
Ha az ügy jellege megengedi az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, mobil telefonon, elektronikus
levélben (e-mail), vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők.
Távbeszélőn, vagy személyes találkozással történő ügyintézés esetén az ügyiratra rá kell vezetni
a tájékoztatás lényegét, az elintézés idejét, és az ügyintéző nevét.
Az elektronikusan küldött levelet is iktatni kell, (az iktató könyvben az iktatószámnál jelezni
kell, hogy e- mailben történt a továbbítás, vagy az érkeztetés. Az e- mailben elküldött levelet
az elküldött üzenetek funkcióból ki kell nyomtatni és le kell fűzni. Az e- mailben érkezett
levélnél is ez az eljárás szükséges!

4.5 A kiadmányozás általános szabályai
Kiadmány alatt a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles
aláírással ellátott, lepecsételt iratot értjük.
Kiadmányozó a szervezetnél kiadmányozási joggal felruházott személy, akinek hatáskörébe
tartozik a kiadmány aláírása.
A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell
az óvoda nevét,
székhelyét,
az iktatószámot,
az ügyintéző megnevezését,
az ügyintézés helyét és idejét,
az irat aláírójának nevét, beosztását és
a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.
Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell
tartalmazniuk:
az irat fejléce tartalmazza az intézmény adatait (név, címe, irányítószám, telefonszám,
e-mail cím)
az irat bal felső sarkában
- címzett neve, címe
- az irat iktatószáma
- ügyintéző neve
az irat jobb felső sarkán
- a tárgyat (magánszemélyekkel folytatott levelezés kivételezésével)
- hivatkozási számot vagy jelzést
- mellékletek számát
a szöveg alatt baloldalon
- a keletkezését (hely, év, hó, nap)
a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadványozó nevét, alatta pedig a
hivatali beosztását.
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A körbélyegzőt csak aláírás után szabad rányomni az iratra. A kiadványokat eredeti aláírással
vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni.
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ-ben
meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog az
ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást.
Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. A kiadmány
hitelesítését az óvoda hivatalos bélyegzőjének lenyomatával kell elvégezni. A hitelesítést a
kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét „s.k." toldattal
valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon „A kiadvány hiteles"
záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény
körbélyegzőjével hitelesíti.
Elektronikus okirat hitelesítésére a kiadmányozás időpontját dokumentáló minősített
elektronikus aláírást kell alkalmazni.
Az irat akkor hiteles kiadmány, ha
- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, és aláírása mellett a szerv hivatalos
bélyegzőlenyomata szerepel,
- a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés szerepel, a hitelesítésre felhatalmazott
személy azt, aláírásával igazolja, továbbá a felhatalmazott személy aláírása mellett a
szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel,
- a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló
törvényben meghatározottak szerint elektronikus közokiratnak minősül és az elküldését
igazoló visszaigazolás rendelkezésre áll.
Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő
- a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés és a kiadmányozó szerv
bélyegzőlenyomata, vagy
- a kiadmányozó alakhű aláírás mintája és a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata.
Az óvoda által készített hiteles kiadmányról a külön jogszabályban foglaltak szerint lehet hiteles
másolatot készíteni.
A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra
felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni.
Az ügyiratot jóváhagyása céljából az írásbeli intézkedés aláírására (kiadmányozására) jogosult
személynek kell átadni.

4.5.1 A kiadmányozási jogkör gyakorlása, eljárásrendje
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, iratoknak és
szabályzatoknak aláírására, az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a
kiadmányok tovább küldhetőségének és irattározásának engedélyezésére az óvodavezető
jogosult.
Az intézmény körbélyegzőjével ellátott hivatalos kimenő leveleket csak az intézmény vezetője
írhatja alá. Jogszerű és hivatalos az irat, amennyiben az tartalmazza az óvodavezető – aláírás
minta szerinti - aláírását és az óvoda hivatalos körbélyegzőjének lenyomatát. Az intézmény
cégszerű aláírása a vezető aláírásával és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával érvényes.
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Az óvodavezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot
visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog átruházása
nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelősségét.
Az óvodavezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója, az óvodavezető által
– aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban – kijelölt alkalmazott.
Az óvoda vezetője külön utasításban kiadmányozási jogot biztosíthat az óvoda ügyintézőjének.
Az óvodavezető kizárólagos kiadmányozási joga:
- az óvoda működését megállapító szabályzatok, vezetői intézkedések,
- az intézmény nevében kiadott levelek,
- a szakigazgatási és szakhatósági szervek, a központi államigazgatási szervek területi
szervei, valamint a bíróságok és ügyészségek vezetői részére címzett iratokat,
- a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések
iratai
- munkáltatói, tanügyigazgatási, óvodai beszámolók, munkatervek, éves ellenőrzési
tervek és értékelések dokumentumai,
- mindazon iratokat, melyek az óvoda egészét érintik,
- a rendszeres statisztikai jelentések,
- mindazok a hivatalos iratok, amelyek az óvodában keletkeznek, illetve az intézmény
nevében kiadott levelek, iratok
- okiratok, amelyek az iratokat, amelyekben a kiadmányozás jogát magának tartotta fenn.
Az óvodában keletkezett iratokról az óvoda vezetője hitelesítési záradékolással jogosult
papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni.
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4.6 Az irat továbbítása
Az óvoda irodai ügyintézője az iratokat a továbbítás módja szerint csoportosítja (posta,
kézbesítés stb.)
A küldemények postai úton történő továbbítása esetén ki kell tölteni a küldeményhez a könyvelt
küldemény feladóvevényét.

ˇ
4.7 Az irattározás
Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell
végezni.
További érdemi intézkedést nem igénylő, kiadmányozott irattárba utasítással, valamint
tételszámmal ellátott iratot kézi irattárba kell helyezni. Az iktatókönyben nyilvántartott
iratokat az irattári tételszám szerinti növekvő iktatószám sorrendjében kell lerakni.
A központi irattár gondoskodik a maradandó értékű iratok levéltári átadásáról.
A két évnél régebbi keltű, teljes naptári év ügyiratai az azokhoz tartózó iktató- és
segédkönyvekkel a központi irattárba kell elhelyezni. A kézi irattár érintett ügyiratainak
központi irattárba való elhelyezését az ügykezelő köteles elvégezni a tárgyévet követő év
február 29-ig.
A központi irattárban az irattári terv szerint elkülönülő csoportokba tartózó iratokat különkülön kell kötegelni (a levéltárban általános bevezetett szabvány mértékű dobozokban
elhelyezni) és minden kötegen (dobozon) fel kell tüntetni az irattári jelet.
Az ügyintézőnek legkésőbb az ügy befejezésével egyidejűleg meg kell határoznia (papír alapú
irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálnia az előírt kezelési és kiadási
utasítások teljesülését.
A feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a
selejtezési eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni.
Az irattárba helyezés alkalmával az ügykezelő köteles ellenőrizni, hogy az ügykezelés
szabályainak eleget tettek-e. Amennyiben az ügykezelő hiányosságot észlel az iraton,
visszaadja az ügyintézőnek, aki gondoskodik annak javításáról. Ezt követően az iktatókönyv
megfelelő rovatába be kell vezetni az irattárba helyezés időpontját.
Az irattárban a papír alapú ügyiratokat - biztosítva azok gyors és hatékony
visszakereshetőségét, selejtezését, valamint átadás-átvételét az iratkezelési szabályzatban
meghatározott rendben kell tárolni.
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4.7.1 Az irattár működése
Az irattár tűz, víz és külső behatolás ellen védetté kell tenni. Az irattár ajtóinak kulcsát az
iratkezelő őrzi.
Az irattár működésének feltételeit, az ügykezelés rendjét az intézményvezető évente köteles
felülvizsgálni.
A központi irattárban az irattár kezelőjén kívül más személy csak a kezelő jelenlétében
tartózkodhat.
Az elektronikus dokumentumokat tartalmazó adathordozó esetében a központi irattárban csak
az irattári tervben meghatározott őrzési időnek megfelelően aktualizált állapotot tükröző
példányt lehet tárolni.
Az azonos iktatóhelyhez és azonos évkörhöz tartozó elektronikusan tárolt iratokat, kezelési
feljegyzéseket, nyilvántartási adatokat közös rendszerben kell kezelni. Megfelelő jogosultsági
rendszer alkalmazása esetén a különböző iktatóhelyekhez tartozó iratok közös rendszerben is
tárolhatók.
Az elektronikusan tárolt és archivált adatállományok, elektronikus dokumentumok utólagos
olvashatóságát, visszakereshetőségét, használatát a megőrzési idő lejáratáig biztosítani kell.
Az intézmény dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek ügyiratokat. Az
irat átadás-átvételét igazoló kölcsönzést utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan
kell végezni. Az elismervényt a kölcsönzés ideje alatt az irattárban az ügyirat helyén kell
tárolni.
Papíralapú iratok esetében az irattárból kiadott ügyiratról az óvoda elektronikus nyilvántartást
vezet.
Más szerv (esetleg személy) részére betekintés céljából iratot kölcsönözni csak a vezető
engedélyével lehet. A betekintés engedélyezéséhez is az „Ügyiratpótló lapot” kell használni. A
betekintésre engedélyezett ügyiratot az iratkezelő helyiségből nem szabad kivinni. Azt az
irattárból történő kivétel napján oda vissza, kell adni.
Az „Ügyiratpótló „lapot az irattárban a kiadott (betekintésre kiadott) ügyirat helyére kell tenni.
A kiadott (betekintésre kiadott) ügyiratról kölcsönző naplót kell nyitni, amelyben:
-

Az ügyirat számát
Az ügyirat tárgyát
Az átvevő nevét
Visszaadásra megjelölt határidő és
A tényleges visszaadás időpontját kell bejegyezni.

A betekintésre kiadott ügyiratok esetén a nyilvántartás megjegyzés rovatában meg kell jelölni,
hogy „betekintésre”.
Az „Ügyiratpótló” -val kivetett anyagokat – legkésőbb – a visszaadásra megjelölt határnappal
vissza kell adni az irattár részére. A visszaadási határidő letelte után – rendkívüli esetben – az
engedélyezőtől hosszabbításra lehet kérni.
Amennyiben az ügyirat a visszaadásra megjelölt határidő leteltéig nem érkezett vissza az
ügyirat visszaadását az irattár kezelőjének sürgetni kell. Amennyiben a sürgetést kővető 30
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napon belül sem érkezik vissza az irattárba az irat, ezt a tényt a jegyzőnek be kell jelenteni.
Az irattárból kivett ügyiratot csak az iratanyag teljességének ellenőrzése után lehet irattárba
helyezni.
A megelőző évben készült és az irattárból kivett ügyirat alapján tett intézkedést új iktatószámon
kell iktatni és az irattárból kivett ügyiratot az új iktatószámhoz kell csatolni.

4.8 Az intézményben keletkezett iratok őrzési ideje, az iratok selejtezése
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 1. melléklete tételesen meghatározza a nevelési
intézményben keletkezett iratok őrzési idejét. Ettől az intézmény nem térhet el. Az óvoda
irattári terve e szabályzat 1.sz. függeléke.
Az iratok selejtezésének általános szabályai
Az iratok selejtezését csak az intézmény vezetője rendelheti el, és ő is köteles ellenőrizni.
A tervezett iratselejtezést annak tervezett időpontját legalább harminc nappal megelőzően
be kell jelenteni az illetékes levéltárnak.
- A jogutód nélkül megszűnő intézmények iratait és a nem selejtezhető iratokat továbbra is
át kell adni a területileg illetékes közlevéltárnak.
- Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét az irat végleges
irattárba helyezésének évétől kell számítani.
-

Az ügyiratok selejtezését az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető által kijelölt legalább
3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben rögzített őrzési
idő leteltével.
Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a szerv körbélyegzőjének
lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után az illetékes
levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett.
A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv
visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. A megsemmisítésről az óvoda vezetője
az adatvédelmi és biztonsági előírások figyelembevételével gondoskodik.
A megőrzési határidő lejáratának számításakor az irattári tételbe sorolás évében érvényes
irattári tervben megjelölt megőrzési időt az ügyirat lezárását követő év első napjától kell
számítani.
Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot megsemmisítés céljából csak iratselejtezés után
szabad kiemelni.
Az irattárban elhelyezett iratanyagot – selejtezés szempontjából – évenként felül kell vizsgálni
és azokat az iratokat, amelyek nem minősülnek levéltári anyagnak és az irattári terv szerinti
őrzési idejük lejárt, le kell selejtezni.
Az őrzési időt az ügyirat keletkezésének évétől következő január 1-től egész évekre kell
számítani.
Az irattári selejtezéssel kapcsolatos munkákat, a tárgyévet kővető minden év 03. hó 30. napjáig
el kell végezni. A selejtezés megszervezéséért és lebonyolításáért az óvodavezető a felelős.
Amennyiben a selejtezés során egyes iratok tartalmának és őrzésének idejében elbírálása
vonatkozásában kétely merül fel, úgy az ügyviteli döntést a levéltári szakértő véleményének

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com
figyelembevételével az intézményvezető hozza meg.
A selejtezésről, annak megkezdése előtt 30 nappal értesíteni kell a nem selejtezhető iratok
átvételére jogosult közlevéltárat. Az értesítés elküldése az intézményvezető feladata.
Az iratkezelés alakalmával 4 példányos jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia
kell:
- az (intézmény megnevezését
- a selejtezés időpontját
- a selejtezésre kerülő iratok iktató számát, a lapok számát, valamint az irattári
tételszámot. selejtezést végző és ellenőrző személyek nevét és aláírást.
A jegyzőkönyv külön tételben kell felsorolni a gépi feldolgozás adathordozóit.
A kiselejtezett iratok megsemmisítése, nyersanyagként való hasznosítása csak a közlevéltár
engedélyével történhet.
A megsemmisítést két személy jelenlétében kell végrehajtani. A megsemmisítés módját és
tényét rá kell vezetni a selejtezési jegyzőkönyvre, amelyet a megsemmisítők kötelesek aláírni.
A közlevéltár kiküldötte a kiselejtezhető iratok közül iratokat kiemelheti abból a célból, hogy
azt közlevéltár őrizze. Ha a közlevéltár a kiselejtezett iratok közül valamely iratot további őrzés
céljából kiemel, akkor, azt a nem selejtezhető iratok közé vissza kell sorolni és a levéltári
átadásig ott kell őrizni. Ezt a tényt a selejtezési jegyzőkönyvre fel kell jegyezni.
A selejtezés megtörténtét az iktatókönyvbe az adott irat iktatószámával „ S „ jelöléssel valamint
a selejtezési jegyzőkönyv iktatószámának és a selejtezés időpontjának feltüntetésével jelezni
kell.

4.9 Az Iratok levéltárba adása
A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem fertőzött
állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az irattári
terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység
szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell átadni.
A visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni. Az átadási jegyzéket és a
visszatartott iratokról készített jegyzéket - a levéltárral egyeztetett módon - elektronikus
formában is át kell adni.
Az elektronikusan tárolt ügyiratok átadását a külön jogszabályban meghatározott formátum
szerint kell elvégezni.
A nem selejtezhető köziratok teljes és lezárt évfolyamait a keletkezés naptári évétől számított
tizenötödik év végéig kell az illetékes közlevéltárnak átadni. Kivételt képeznek ez alól a tizenöt
évnél régebben keletkezett, államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó nem selejtezhető iratok,
amelyeket a minősítő által meghatározott érvényességi idő lejáratát követő naptári év végéig
kell az illetékes közlevéltárnak átadni.
Azokat a nem selejtezhető iratoknak a használatát, amelyek a köziratokról, a közlevéltárakról,
a közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. Tv. 22.§ 1.
bekezdésében meghatározott kutatási korlátozási idő eltelte után is a Csimota Óvoda őrizetében
vannak a közlevéltárban levő anyagra vonatkozó szabályok (1995. évi LXVI. Tv.) szerint kell

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com
biztosítani.
A nem selejtezhető köziratok átadásának – átvételének időpontjáról az intézményvezető az
illetékes közlevéltárral közösen állapodik meg. A megállapodás előkészítéséért az
intézményvezető felelős.

4.10. 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.
A közfeladatot ellátó szervek alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár
elektronikus adathordozón tárolt - iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre
munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az óvodavezető felhatalmazást ad. A
hozzáférési jogosultságot folyamatosan naprakészen kell tartani.
Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások alkalmazhatók:
- „Saját kezű felbontásra!”,
- „Más szervnek nem adható át!”,
- „Nem másolható!”,
- „Kivonat nem készíthető!”,
- „Elolvasás után visszaküldendő!”,
- „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével.),
- valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás.
Az fent meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok
megismerését.

4.11 A hiányzó, illetve elveszett iratok ügyének rendezése
Az ügyirat elvesztése, jogtalan megsemmisítése, hiánya munkajogi felelősségre vonást von
maga után.
Az ügyirat elvesztésének, jogtalan megsemmisítésének, eltűnésének okát és körülményeit - az
irat eltűnésének észlelésétől számított 3 munkanapon belül az óvoda vezetőjének ki kell
vizsgálnia.

5. A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE
5.1 Személyi iratok fajtái
A személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók:
- a személyi anyag iratai
- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok,
- a dolgozók munkaviszonyával összefüggő más iratok (adóbevallás, fizetési
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-

letiltás stb.)
a munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat
tartalmazó iratok.

A személyi iratokat a dolgozók személyi anyaga tartalmazza.
Az intézmény állományába tartozó dolgozók személyi iratainak őrzése és kezelése, személyi
számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése az óvodavezető feladata.
Az óvoda az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások,
kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben
meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten
kezelhetik Kntv. 41.§ (6).
Az óvoda nyilvántartja
- a közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti adatokat a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvényben foglaltak megfelelő alkalmazásával (Kntv. 41. § (2), ); valamint 1992.
évi XXXIII. törvény 5. számú melléklete
- a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos adatokat (277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
19. § (2);
- valamint a dolgozó szabadságával, munkaidejével kapcsolatos adatokat (Mtv. 134.
§ * (1).
A dolgozók munkaviszonnyal összefüggő adatainak körét az Óvoda Adatvédelmi szabályzata
4.1 pontja tartalmazza.

5.2 A személyi iratok kezelése
Az intézményben személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz
felhasználásával keletkezett adathordozó, amely a munkaviszony létesítésekor, fennállása alatt,
megszűnésekor illetve azt követően keletkezik és az alkalmazott személyével összefüggésben
adatot, megállapítást tartalmaz.

5.2.1 A személyi iratok kezelésével kapcsolatos feladatok, követelmények
Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról iratkezelési előírásai alapján történik.
Az óvodában keletkezett személyi iratok, adatok kezeléséről, továbbításáról az intézmény
adatvédelmi, valamint az ügyirat-iratkezelési szabályzata rendelkezik.
A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e
célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról
tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat
keletkezésének időpontját is.
A dolgozók személyi iratainak őrzése és kezelése, személyi számítógépes nyilvántartó rendszer
működtetése az óvodavezető feladata.
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A személyi iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:
közokirat, vagy az alkalmazott nyilatkozata,
a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,
bíróság vagy más hatóság döntése, illetve
jogszabályi rendelkezés.
Az alkalmazotti nyilvántartásban, a személyi anyagban, a személyi iratokban nyilvántartott
adatokkal kapcsolatban minden e szabályzat szerint információhoz jutó személyt
adatvédelmi kötelezettség terhel, felelős a tudomására jutott adat rendeltetésének megfelelő
felhasználásáért, valamint azért, hogy az e szabályzat szerint illetéktelen személy birtokába ne
juthasson.
A személyi anyagot kezelő óvodavezető köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adat a
megfelelő személyi iratra, adathordozóra a keletkezésétől, változásától, helyesbítésétől
számított 10. munkanapon belül rávezetésre kerüljön.
A személyi anyag tartalma:
•
a pályázat vagy szakmai önéletrajz,
•
az erkölcsi bizonyítvány,
•
az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata,
•
iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata,
•
munkaszerződés és annak módosítása,
•
a vezetői megbízás és annak visszavonása,
•
a besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok,
•
a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai.
Törvény eltérő rendelkezésének hiányában, a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más
irat nem tárolható.

5.2.2 A személyi iratokba történő betekintés szabályai
A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi iratba, illetve az alapnyilvántartásba a a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 83/D §-ában meghatározott személyek,
saját adataiba az alkalmazott,
a közalkalmazott felettese,
a teljesítmény-értékelést végző vezető,
feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv,
a fegyelmi eljárást lefolytató testület, vagy személy,
munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
feladatkörükben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben indult
büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, nemzetbiztonsági szolgálat
az illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e faladattal megbízott munkatársa
feladatkörén belül,
az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a
munkavédelmi szerv.
más jogviszony alapján keletkezett iratokba az arra vonatkozó törvény szerint
jogosultak (adóellenőr, társadalombiztosítási ellenőr)
A betekintési jog gyakorlójának erre irányuló írásos kérelmére ki kell nyomtatni azokat a
számítógéppel vezetett adatokat, amelyekre a betekintési joga kiterjed.
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Az intézmény köteles biztosítani, hogy a közalkalmazott a róla nyilvántartott adatokba és
iratokba korlátozás nélkül betekinthessen, azokról másolatot vagy kivonatot kaphasson.

5.2.3 A személyzeti iratok tárolása
Az intézmény személyzeti iratanyagainak kezelése és tárolása csak fokozott biztonságú
helyiségekben és feltételek megvalósulása mellett történhet.
A személyzeti iratok tárolása a közalkalmazotti munkaviszony fennállása alatt elkülönítetten,
az óvodavezetői irodában, páncélszekrényben történik, az illetéktelen hozzáférés és a
megsemmisülés (tűz, víz) megakadályozása érdekében.

5.2.4 A személyi anyag irattárazása, őrzése
A munkaviszony megszűnése esetén a személyi anyagot irattározni kell. A munkaviszony
megszűnése után a dolgozó személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően a központi
irattárban kell elhelyezni, mely tartalmazza az irattározás tényét, időpontját és az iratkezelő
aláírását.
A munkaviszony megszűnése esetén a számítógépen vezetett nyilvántartásból véglegesen
törölni kell a dolgozó személyazonosító adatait.
A tartalomjegyzék lezárása az utolsó nyilvántartott iratot követő üres sor egy vonallal történő
áthúzását, alatta a lezárás dátumának és az óvodavezető aláírásának feltüntetését jelenti.
A személyi anyagot - kivéve, amit áthelyezés esetén átadtak - a munkaviszony megszűnésétől
számított 50 évig meg kell őrizni.
A személyi iratok az intézmény tulajdonát képezik. Az iratokra a személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak.

6.
AZ
ÓVODA
ÁLTAL
NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSE

KÖTELEZŐEN

HASZNÁLT

A 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 88.§-a határozza meg az óvodában a
kötelezően használt nyomtatványokat, a nyomtatványok kötelező adatait, vezetésükkel,
kezelésükkel kapcsolatos szabályokat, konkrét tartalmukat.
Az óvoda által használt nyomtatványok:
- a felvételi előjegyzési napló,
- a felvételi és mulasztási napló,
- az óvodai csoportnapló,
- az óvodai törzskönyv,
- a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció.
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Az óvodai felvételi előjegyzési napló az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására
szolgál. A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját,
címét, a nevelési évet, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, az óvodavezető
aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló
nevelési év végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a
fellebbezés eredményeként felvett gyermekek számát.
A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és
mulasztásaik vezetésére szolgál. A felvételi és mulasztási naplóban fel kell tüntetni az óvoda
nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését.
Az óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelőmunka tervezésének
dokumentálására szolgál. Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM
azonosítóját és címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait,
a megnyitás és lezárás helyét és időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú dokumentum
esetén az óvodai körbélyegzők lenyomatát, a pedagógiai program nevét.
Az óvodai törzskönyv az óvodára vonatkozó legfontosabb adatok vezetésére szolgál.
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan
vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének
ütemét, a differenciált nevelés irányát.
Fokozott figyelemmel kell eljárni ezen nyomtatványok esetében, hiszen jelentős részük a
gyermekek személyes adatait tartalmazza, ezért szem előtt kell tartani az adatkezelési
szabályokat.
Az óvoda áltat használt nyomtatvány lehet:
- nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött
papíralapú nyomtatvány,
- nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,
- elektronikus okirat,
- elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint
hitelesített papíralapú nyomtatvány.

7. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI
Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja valamint, ha a köznevelési intézmény
nevelőtestülete, szakmai munkaközössége az óvoda működésére, a gyermekekre vagy a
nevelőmunkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), továbbá
akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- elkészítésének helyét,
- idejét,
- a jelenlévők felsorolását,
- az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az
elhangzott nyilatkozatokat,
- a meghozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását.
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Jegyzőkönyv készül a pedagógusok szakmai ellenőrzéséről (ezt a jogszabály értékelőlapnak
nevezi), továbbá az intézmény-ellenőrzésről is (ezt az EMMI-rendelet szakértői összegző
dokumentumnak nevezi).
Az EMMI-rendeletnek megfelelően az óvoda a gyermekbalesetekre vonatkozó adatokat az
oktatásért felelős minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető
rendszerben rögzíti. A gyermekbalesetekről papíralapú jegyzőkönyvet csak abban az esetben
kell felvenni, ha az elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszerben valamilyen műszaki ok miatt
nincs lehetőség. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen
lévő alkalmazott írja alá. A kézbesítésnek oly módon kell zajlania, hogy annak megtörténte,
továbbá az irat átvételének a napja megállapítható legyen.
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8.
A
GYERMEKKEL
KAPCSOLATOS
DÖNTÉSEK
MEGHOZATALÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 83. §-a alapján az alábbiakról írásban kell értesíteni a
gyermek szüleit:
- a felvétellel,
- a jogviszony megszűnésével,
- a gyermek fejlődésével,
- a gyermek előmenetelével összefüggésben hozott döntéssel kapcsolatban.
Az óvoda egyéb ügyekkel kapcsolatos írásbeli tájékoztatási kötelezettsége:
- Az óvodáztatási támogatással összefüggésben az óvoda vezetőjének kell az első
igazolatlan nap után, szintén írásban felhívnia a szülő figyelmét a mulasztás
következményeire.
- Abban az esetben, ha az óvoda a jelentkezést elutasítja, vagy gyermekre nézve hátrányos
döntést hoz, vagy az intézmény döntésének határozatba foglalását a szülő kéri, akkor a
döntését minden esetben határozat formájában kell kiadnia az intézménynek.
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - jogszabályban
meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval, a szülővel (Nktv.37. § (1)
Az óvodai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni. Az óvoda, írásban értesíti a szülőt, ha
a gyermeket törölte a nyilvántartásából (20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 83. §-a (3).
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem
elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel (20/2012. (VIII. 31.)
EMMI-rendelet 20.§ (4).
A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet
részben vagy egészben elutasítja (20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 83. §-a (4)
A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti (20/2012. (VIII.
31.) EMMI-rendelet 83. §-a (5).

8.1 Az óvodában készült határozatok tartalmi, formai követelményei
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 85. §-a írja elő, hogy a határozatok kötelező tartalmi
elemeit. A határozatnak tartalmaznia kell
- a nevelési intézmény nevét, székhelyét,
- az iktatószámot,
- az ügyintéző megnevezését,
- az ügyintézés helyét és idejét,
- az irat aláírójának nevét, beosztását,
- a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.
A határozat két részből áll:
- az első rész a rendelkező rész (a tulajdonképpeni döntés). A határozat rendelkező
részének tartalmaznia kell
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a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,
amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást,
a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat,
a második rész pedig az indokolás, amelyikben a rendelkező részben foglaltak
alátámasztása történik. Az óvoda által hozott határozatokat minden esetben meg kell
indokolni;
-

-

Célszerű feltüntetni a határozaton, hogy a határozat mikor válik jogerőssé.
A határozatban tájékoztatást kell adni a döntés elleni fellebbezés, vagyis a döntés
megtámadásának lehetőségéről.

8.2 A határozatok kézbesítése
A határozatot tértivevényes levél formájában kell kézbesíteni a címzettnek. Lehetőség van a
határozat személyes átadására is, ebben az esetben a személyes átvétel tényét az óvodában
maradó határozat példányán regisztrálni szükséges. Az átvevőnek az átvétel időpontját is rá kell
vezetnie a határozatra.

8.3 Fellebbezés, eljárás indítása
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel kapcsolatos döntéseit - jogszabályban
meghatározott esetben és formában - írásban közli a szülővel (Nktv. 37. § (1)
A szülő fellebbezési jogával élhet a közléstől számított tizenöt napon belül az Nktv. 37. § (2)
bekezdésének értelmében, eljárást indíthat az óvoda intézkedése és intézkedésének
elmulasztása ellen. Eljárást indítani érdeksérelemre és jogszabálysértésre hivatkozással lehet.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott
kérelem, továbbá az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a jogviszony
létesítésével, megszüntetésével érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.
A fenntartó a meghatározott eljárásban
- a kérelmet elutasíthatja,
- a döntést megváltoztathatja, vagy
- a döntést megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára
utasíthatja.
A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az
érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási
ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

8.4 A határozat jogerőssé válása
A határozat jogerejének azért van jelentősége, mivel csak jogerős döntés hajtható végre. Annak
megállapítását, hogy a határozat mikor lett jogerős, fel kell tüntetni a határozaton.
Az óvoda határozata akkor lesz jogerős, ha a közléstől, ennek hiányában az érintett tudomására
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jutásától számított tizenöt napon belül nem nyújtottak be fellebbezést, vagy a szülő a
fellebbezés jogáról lemondott ((20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 83. §-a (6). A lemondást
célszerű írásban megtenni.
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9. AZ ELEKTRONIKUS IRATOK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI
9.1 Elektronikus iratok létrehozása
Elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával elektronikus formában rögzített,
készített, elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai
adathordozón kezelnek, tárolnak.
Elektronikus irat létrehozása számítástechnikai eszközökkel történik. Az elektronikus úton
keletkezett iratnak számítástechnikai eszközökön történő tárolása fájlokban történik. A fájlok
elhelyezése mappákban történik. Az összetartozó fájlokat célszerűen egy mappában kell
elhelyezni.
Az elektronikus iratokat lehetőleg olyan eszközön és formátumban kell létrehozni, melyek a
felhasználás helyétől függetlenül ugyan azt az eredményt nyújtják. Kerülni kell a nem járatos
fájlformátumok használatát és egyúttal törekedni kell a népszerű formátumok használatára.
Az elektronikus úton létrehozott iratok végleges, jóváhagyott változatát ki kell nyomtatni, el
kell látni a megfelelő azonosítókkal, továbbá megőrzés céljából archiválni kell.
Azokat a dokumentum fájlokat, melyek várhatóan nem változnak meg, vagy nem cél a
későbbiekben a megváltoztatása, írásvédetté kell tenni.
Elektronikus dokumentumnak minősül: az elektronikus eszköz útján értelmezhető adat
együttes.
Az elektronikus dokumentumokon belül megkülönbözetettjük:
- az elektronikus okiratnak minősülő dokumentumokat, valamint
- az egyéb elektronikusan készült dokumentumokat, ami lehet
- nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött
papíralapú nyomtatvány,
- nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,
- elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend
szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány

9.2 Elektronikus iratok küldése, fogadása
Az elektronikus iratok e-mailben továbbíthatók, valamint elektronikus irat e-mailben
fogadható. Elektronikus iratot Interneten keresztül le lehet tölteni, ki lehet tölteni.
Az e-mailben érkező elektronikus iratot úgy kell tekinteni, mintha az hagyományos úton
érkezett volna. Lehetőség szerint ki kell nyomtatni, iktatni kell, az iktatás során fel kell tüntetni
az e-mail feladóját, az érkezés időpontját, illetve a sorszám előtt „e-mail” szöveggel kell külön
is megjelölni, valamint papír alapon is meg kell őrizni.
Az elektronikus úton elküldött irat megérkezéséről lehetőség szerint igazolást kell kérni! Az
igazolásról kapott dokumentumot papír alapon meg kell őrizni és az irathoz kell csatolni.

9.3 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok
kezelési rendje
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Elektronikus okirat: az elektronikus úton benyújtott cégirat.
Az óvodában elektronikus okiratnak minősül az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott
rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított irat.
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.) Korm. Rendelet a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Kormányrendelet előírásainak megfelelően.
Az ilyen iratot:
- elektronikus aláírással kell ellátni
- és elektronikusan kell tárolni.
A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény
fenntartója, illetve annak megbízása alapján az óvoda vezetője alkalmazhatja a dokumentumok
hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az
irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
- az október 1-jei Országos Statisztikai Adatszolgáltatás (OSA) adatállománya;
- az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések,
- az október 1-jei pedagógus és gyermek „tanulói”lista;
- a gyermeki jogviszonyra vonatkozó bejelentések.
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában egy külön
e célra létrehozott mappában tárolja az óvoda vezetője. A mappához való hozzáférés jogát az
informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az óvodavezető által felhatalmazott
személyek férhetnek hozzá.
A gyermekbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának
hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges.

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com

9.3.1 Az elektronikus okirat hitelesítési rendje
Elektronikus okiratot elektronikus aláírással kell ellátni. Az elektronikus aláírásra jogosult az
aláíró. Aláíró
- aki, az intézmény nevében az aláírás létrehozó eszközt birtokolja, és
- az intézmény nevében, mint az intézményt képviselő természetes személy nevében jár
el,
- aki jogosult az elektronikus aláírás elhelyezésére.
Az óvodában elektronikus aláírásra jogosult a fenntart és az óvodavezető.
Elektronikus aláírásra csak megfelelő elektronikus aláírási terméket (szoftver, hardver, más
elektronikus aláírás alkalmazáshoz kapcsolódó összetevőt) lehet használni. Az
intézményvezető az elektronikus dokumentumok jellegéhez kapcsolódóan dönt arról, hogy
milyen szintű elektronikus aláírási rendszert kell működtetni (fokozott biztonságú elektronikus
aláírás, minősített elektronikus aláírás).
Az elektronikus aláíró köteles az elektronikus aláírást létrehozó eszközzel kapcsolatban minden
adatvédelmi és biztonsági előírást megtartani.

9.4 Az egyéb elektronikus dokumentumok kezelési rendje
Az óvodában használt nyomtatvány, dokumentum lehet:
-

Nyomdai úton előállított (lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött
papíralapú nyomtatvány)
Elketronikusan előállított
- Elektronikusan előállított, sorszámozott, összefűzött papíralapú dokumentum
- Elektronikusan előállított nyomtatvány
- Elektronikusan előállított dokumentum
- Elektronikusan előállított nyilvántartás

A dokumentumok kezelése, hitelesítése
Dokumentum kezelése
Nyomdai úton
előállított, lapjaiban
sorszámozott,
szétválaszthatatlanul
összefűzött papíralapú
nyomtatvány
Elektronikusan
előállított,
sorszámozott,
összefűzött papíralapú
dokumentum

A dokumentum hitelesítése

A dokumentum tartalmazza a dokumentum
A
dokumentumok
megnyitásakor és lezárásakor az óvodavezető
vezetése, kezelése papír
aláírását,
az
óvoda
hivatalos
alapon történik
körbélyegzőjének lenyomatát
Az
így
készült
dokumentumok
vezetése,
kezelése
nyomtatás után papír
alapon történik

A dokumentum tartalmazza a dokumentum
megnyitásakor és lezárásakor az óvodavezető
aláírását,
az
óvoda
hivatalos
körbélyegzőjének lenyomatát

Dokumentum kezelése

A dokumentum hitelesítése
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Nyomtatás után a dokumentum tartalmazza az
A nyomtatvány kitöltése
óvodavezető, szükség szerint az érintett(ek)
Elektronikusan
elektronikusan,
vagy
aláírását,
az
óvoda
hivatalos
előállított nyomtatvány
papír alapon történik
körbélyegzőjének lenyomatát
A dokumentum tartalmazza a dokumentum
megnyitásakor és lezárásakor az óvodavezető
Az
elektronikusan
Elektronikusan
aláírását,
az
óvoda
hivatalos
előállított dokumentum,
előállított
körbélyegzőjének lenyomatát, továbbá a
nyilvántartás vezetése
dokumentum,
dokumentumot a folyamatos és végső
számítógépen történik
nyilvántartás
nyomtatás után hitelesítési záradékkal kell
ellátni.

Az óvoda többnyire elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat,
dokumentumokat használ, nyilvántartásokat vezet működése során a következők szerint:
Elektronikusan
előállított,
sorszámozott,
összefűzött
papíralapú
nyomtatvány
- Felvételi
és
mulasztási
napló,
- Óvodai
csoportnapló,
- A
gyermek
fejlődését
nyomon követő
dokumentáció

Elektronikusan előállított
és elektronikusan vezetett
dokumentum,
nyilvántartás

Elektronikusan
előállított nyomtatvány

-

-

Beiratkozás
dokumentuma
Együttműködési
megállapodás,
Díjfizetési
szerződés
Értesítés
óvodai
felvételről
Értesítés
óvodai
jogviszony
megszűnéséről

-

Felvételi és előjegyzési
napló,
Óvodai csoportnapló
Étkezési nyilvántartás
Munkaviszony
létrejöttének,
megszüntetésének
dokumentumai

Nyomdai úton
előállított, lapjaiban
sorszámozott,
szétválaszthatatlanul
összefűzött papíralapú
nyomtatvány
- Óvodai
törzskönyv

(Adatfelvételi
lap,
Munkaszerződés,
munkaszerződés módosítás,
megszüntetés,
Munkaköri
leírás, Tájékoztatók)

-

Szabadságnyilvántartás
Szabadság-engedély
Jelenléti ív (munkaidőnyilvántartás)
Munkából
való
távolmaradás jelentés

9.4.1 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési
rendje
Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles
papíralapú formában is előállítani.
Az elektronikus nyomtatványt – az óvodavezető utasítása szerinti gyakorisággal – papíralapon
is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni. A papíralapú nyomtatványt
kinyomtatását követően:
- el kell látni az óvodavezető eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével
- az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást
„elektronikus nyomtatvány”
- az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát.
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Az elektronikus nyomtatványt nyomtatás után a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint
meghatározott ideig az irattárazási szabályzat alapján irattári dokumentumként kell kezelni.
A hitelesítés követelménye
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat:
- ha azok folyamatosan kerülnek kinyomtatásra, folyamatosan,
- ha időszakosan kerülnek kinyomtatásra, a kinyomtatást követően hitelesíteni kell.
A hitelesítés módja
Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványon jellegétől függően el kell végezni:
- az utolsó bejegyzést követő sorok áthúzással történő érvénytelenítését,
- el kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, mely tartalmazza:
o a hitelesítés időpontját,
o a hitelesítő aláírását,
o az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát.
A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy annak
belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot. A hitelesítési záradékban fel kell tüntetni:
- hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll,
- keltezést, dátumot
- az óvoda pecsétjét
- és a hitelesítő aláírását.
A hitelesítés szövege dokumentumtól függően lehet:
- Hitelesítési záradék
- „Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező”
A hitelesítésre jogosultak
hitelesítésre feljogosított munkakörök
óvodavezető
óvodapedagógusok

a munkakör hitelesítési jogosítványa
minden irat, dokumentum, nyomtatvány, nyilvántartás
esetében
tanügyigazgatási dokumentumok: csoportnapló,
mulasztási napló és fejlődési napló tekintetében

A hitelesítésre feljogosított személyek és a hitelesítési jogosítványuk tartalma kifüggesztve
megtalálható a nevelőtestületi szoba hirdetőtábláján.

9.4.2 A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat
készítésének szabályai
Hiteles elektronikus másolat: valamely nem elektronikus dokumentumról e rendelet szabályai
szerint készült, azzal képileg vagy tartalmilag egyező, joghatás kiváltására alkalmas
elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes;
Az óvoda a papír alapon vezett nyilvántartásait további adatfeldolgozás céljából számítógépre
viheti. Az így készült elektronikus másolatnak minden esetben tartalmaznia kell a papíralapú
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dokumentum teljes tartalmát.
A papír alapú dokumentumot, nyilvántartást az óvoda ügyintézője számítógépre viszi.
Az óvodavezető ellenörzi a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat tartalmi
megfelelését, majd a másolaton fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt helyez el. Az
elektronikus másolatot, dokumentumot kinyomtatása után hitelesítési záradékkal látja el: „Az
eredeti papíralapú dokumentummal egyező”. A dokumentumot az óvodavezető hitelesíti
(aláírja, ellátja az óvoda hivatalos körbélyegzőjének lenyomatával).
Az elektronikus másolat nyomtatásra kerül, majd az, az eredeti papír alapú dokumentummal
együtt lefűzésre, megőrzésre kerül.
A másolatkészítésre jogosult munkakörök: óvodavezető és az irodai ügyintéző.
A másolatkészítés hitelesítésre csak az óvodavezető jogosult.

9.5 Az elektronikus dokumentumok tárolása
Az elektronikusan tárolt adatok, iratok utólagos olvashatóságát, használhatóságát a selejtezési
idő lejártáig, vagy levéltárba adásáig biztosítani kell. Ennek megfelelően olyan tároló rendszert
kell alkalmazni, amely biztosítja a megőrzéshez szükséges feltételeket.
Az elektronikus dokumentumok számítógépen kívüli elektronikus tárolásához szükséges tárgyi,
technikai feltételeket az intézményvezető biztosítja. Ennek érdekében az elektronikus
dokumentum kezelője számára rendelkezésre bocsátja a szükséges:
- adathordozókat,
- az adathordozók biztonságos elhelyezéséhez szükséges páncélszekrényt, illetve
tűzbiztos lemezszekrényt.
Adathordozók külső felületén, vagy az adathordozó külső borítóján egyértelműen meg kell
jelölni az adathordozón tárolt adatokat.

9.6 Az elektronikus dokumentumok selejtezése, megsemmisítése
Amennyiben az elektronikus adathordozón levő iratok iktatott iratok, selejtezésükre az
iratkezelési szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
Elektronikus dokumentumkezelés esetén az adatbázisban levő iratok metaadatainak
selejtezése fizikai törlés nélkül, a selejtezés tényére vonatkozó megjelöléssel történik. A
selejtezést követően az elektronikus dokumentumokat meg kell semmisíteni, azaz
visszaállíthatatlanul törölni kell az adatállományból.
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Ha az elektronikus dokumentumok nem iktatott iratok, a dokumentumot előállító rendszerben
az érintett, megsemmisítendő iratot fizikailag nem szabad törölni, de a felhasználó számára a
törölt dokumentum vonatkozásában csak a törlés ténye lehessen hozzáférhető.
Az elektronikus adathordozón lévő adatok megsemmisítése az adathordozótól függően
történhet:
- törléssel,
- az adathordozó fizikai megsemmisítésével.

9.7 Archiválás, biztonsági mentések
Az archiválás, biztonsági gyorsmentés külső USB adattárolókra történik. Az adatok
arciválásakor, biztonsági mentések alkalmával be kell tartani az általános adatvédelmi
szabályokat

9.8 A számítógépes alkalmazások általános üzemeltetési, informatikai
felügyeletének feladatai
A számítógépes alkalmazások általános üzemeltetési, informatikai rendszerfelügyeleti
feladatait rendszergazda látja el.
Az óvoda vezetője felelős az iratok szakszerű és biztonságos megőrzéséért az elektronikus úton
előállított papíralapú nyomtatványok iktatási rendszerének kialakításáért, működtetéséért,
felügyeletéért.
A fenntartó kijelöli (szerződést köt) a számítástechnikai rendszer biztonsági követelményeiért
általánosan és a rendszer üzemeltetéséért felelős személyt, szervezetet (rendszergazdát).
Az informatikai rendszeren belül elkülönítetten kell kezelni a személyes adatot és a törvények
által meghatározott egyéb adatcsoportokat. Az egyes számítógépes alkalmazásokra a
biztonsággal kapcsolatos, specifikus előírásokat meg kell határozni. A hozzáférési
jogosultságok odaítélését a feladatteljesítés követelményeihez igazodva kell megállapítani.
Az intézmény szempontjából jelentős adatállományok:
- Személy és munkaügyek kezelése; Hozzáférési jogosultsága van az óvodavezetőnek
- Statisztikai adatszolgáltatás; Hozzáférési jogosultsága van az óvodavezetőnek, irodai
ügyintézőnek.
A programokhoz való hozzáférési jogosultságokat névre szólóan kell dokumentálni. A
dokumentumok tárolása és kezelése a vezető feladata. A jogosultságokat az óvodavezető állítja
össze. A jogosultságok beállítása, illetve módosítása a vezetői engedélyezést követően a
rendszergazda feladata.
Az informatikai területen az iratkezeléssel kapcsolatos tervezés-fejlesztés, üzemeltetés,
valamint a feladat- és felelősségi körét, kompetenciáit a vezető utasítása alapján a
rendszergazda gyakorolja.
A rendszergazda feladata az óvoda által használt informatikai biztonsági koncepció (védelmi
szükségletek megállapítása, védelmi intézkedések tervei és dokumentumai, jogosultsági)
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kialakítása.
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10. IRATOK KEZELÉSE AZ INTÉZMÉNY MEGSZŰNÉSE ESETÉN
A szervezet (intézmény) megszűnése esetén, a fenntartó köteles gondoskodni az iratok további
elhelyezéséről. Erről az illetékes levéltárat az iratátadás előtt 8 nappal írásban köteles értesíteni.
Ha a megszűnő szerv más szervbe olvad be, vagy helyette új szervet létesítenie, iratait, a
feladatot átvevő szerv irattárába kell elhelyezni.
A költségvetési szerv megszüntetése vagy feladatkörének megváltoztatása esetén a rendelkező
szerv köteles intézkedni az irattári anyag további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről és
használhatóságáról. Jogutód nélküli megszűnése esetén a nem selejtezhető iratokat az illetékes
közlevéltárban kell elhelyezni.
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11. BÉLYEGZŐK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
11.1 Az intézmény bélyegzői
Az intézmény cégszerű (hivatalos) aláírásánál csak és kizárólag a nyilvántartásban szereplő, az
intézmény nevét tartalmazó, kör alakú számozott cégbélyegző, illetve az óvoda nevét
tartalmazó, téglalap alakú számozott úgynevezett fejbélyegző használható.
Az óvoda körbélyegzőjét, fejbélyegzőjét az óvodavezető haználhatja. A körbélyegzőt,
meghatározott esetben -, tanügyi dokumentumok hitelesítésre -e szabályzatban, a szabályzat 9.4.1 Az
elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje fejeztében meghatározott
óvodapedagógusok használhatják.

Az óvoda hosszú (fej) bélyegzőjét az irodai ügyintéző használhatja kizárólag a dokumentumok
fejbélyegzőjeként, az óvodában maradó kiküldésre, továbbküldésre nem kerülő iratokon.
Hivatalos iratokon kizárólagos aláírási joggal az óvoda vezetője rendelkezik. Jogszerű és
hivatalos az irat, amennyiben az tartalmazza az óvodavezető – aláírás minta szerinti - aláírását
és az óvoda hivatalos körbélyegzőjét.
Az óvodavezető aláírás-mintáját e sabályzat 2. számú függeléke tartalmazza.
Az óvoda körbélyegzőjének felirata, lenyomata

Az óvoda hosszú bélyegzőjének felirata,
lenyomata

11.2 A bélyegzők használatának rendje
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A cégbélyegzővel ellátott
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való
lemondást jelent. A cégbélyegzővel ellátott dokumentumok kizárólag a használatra jogosultak
aláírásával együtt hiteles és érvényes.
Cégszerű aláírást igénylő dokumentumnak számít, minden olyan külső-belső levél,
dokumentum, jegyzőkönyv, tanügy-igazgatási dokumentum stb., amelynek megőrzési idejét a
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 1.számú melléklete, valamint az Iratkezelési szabályzat
irattári terve rögzít (1.sz. melléklet).
Tilos üres lapokat, ki nem töltött nyomtatványokat bélyegzőkkel ellátni, illetve a kiadványt
hitelesíteni, ha azt a kiadmányozó még nem írta alá.
A bélyegző használója felelős a bélyegző rendeltetésszerű használatáért és biztonságos
őrzéséért.
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A bélyegzőt ezért:
-

csak hivatali munkájával kapcsolatban használhatja
a hivatali idő befejezése után, illetve a hivatali helyiségből való távozáskor köteles
elzárni
munkaviszony megszűnésekor köteles az óvodavezetőnek visszaadni
ha elveszette (vagy az valami oknál fogva eltűnt) köteles vezetőjének azonnal jelenteni

A bélyegzőt eltűnése esetén érvényteleníteni kell.
Az intézmény bélyegzőit az irodai ügyintéző naprakész állapotban, a Bélyegző nyilvántartásban
nyilvántartja. A bélyegzők beszerzéséről, cseréjéről, leltározásáról, az ügyintéző gondoskodik.
A Bélyegző nyilvántartásban a bélyegzőket használók felelősek a bélyegzők előírtak szerinti
megőrzéséről gondoskodni. A bélyegzők kizárólagos használói részéről tilos a bélyegzők
használatra való átadása más illetéktelen személy részére.
A cégbélyegző őrzése, tárolása kizárólag páncélszekrényben, míg a fejbélyegzők használata
zárt szekrényben történhet az irodákban.
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12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az iratkezelési szabályzat a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda szervezeti és működési
szabályzatának 1. Számú melléklete
A szabályzatban foglaltak betartása az iratkezelésben közreműködő alkalmazottakra kötelező
érvényű.
Az óvoda folyamatosan felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a szabályzatot a mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelően.
Jelen szabályzat 2018.06.10-jén lép hatályba és annak visszavonásáig érvényes!
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS
Az óvoda nevelőtestülete
-

az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25.
napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR rendelet),

-

Magyarország Alaptörvénye,

-

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvénynek (a továbbiakban: Info törvény),

-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek (a továbbiakban: Nktv.)

-

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

-

az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.)

-

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

-

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

-

a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvény,

-

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,

-

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

-

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint

-

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek való megfelelés érdekében,
továbbá

az Óvodával kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak fokozott védelme, illetve
ezen adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának
meghatározása céljából,
az alábbi szabályzatot alkotja:
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A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA
1. Jelen Szabályzat célja: hogy a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda. (székhely:2475
Káplnásnyék fő út 41.; OM azonosító:202704) Mint adatkezelő (a továbbiakban:
Óvoda) által kezelésében lévő személyes adatokról vezetett nyilvántartások jogszerű
rendjét meghatározza; biztosítsa, hogy az Óvodával a 6. pont szerint kapcsolatba kerülő
természetes személyek személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi feltételek
mentén kezelje, tárolja, továbbá e természetes személyek személyes adataik védelméhez
való jogai ne sérüljenek.
2. Jelen Szabályzat alkalmazandó minden olyan esetben, amikor az Óvoda természetes
személyek személyes adatait részben vagy egészben automatizált módon kezeli,
valamint olyan esetekben is, amikor a személyes adatok nem automatizált adatkezelése
valamely nyilvántartási rendszer részét képezi, vagy ilyen nyilvántartási rendszer
részévé kívánják azt tenni.
3. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható, valamint ezen adatokból levonható, érintettre
vonatkozó következtetés.
4. Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így
a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés.
5. Az Óvoda, mint az GDPR 4. cikk 7. pontja, illetve az Info törvény 3. § 9. pontja szerinti
adatkezelő a jelen Szabályzat hatálya alatt jogosult a II. fejezetben meghatározott
személyes adatok kezelésére, személyes adatok kezelésének célját meghatározni, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozni és
azokat végrehajtani.
6. Jelen Szabályzat kiterjed
a) az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban
álló természetes személyekre,
b) az Óvodával jogviszonyban álló természetes személyekre, illetve – kiskorú személy
esetén – törvényes képviselőikre,
c) az Óvodával jogviszonyban nem álló, de az Óvodával egyéb módon kapcsolatot
létesítő természetes személyekre (pl. az intézmény iránt érdeklődők, és szüleik),
illetve – kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre,
d) azon természetes személyek személyes adataira, akik az (a), illetve (b) alpontokban
meghatározott jogviszonyt kívánnak az Óvodával létesíteni, illetve – kiskorú személy
esetén – törvényes képviselőikre,
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e) az Óvoda által szervezett és bonyolított – a felvételi eljárást megelőző – óvodai
jelentkezésben részt vevő, és ezzel adatokat szolgáltató természetes személyekre,
illetve – kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre,
f) minden olyan személyre, aki az Óvoda használatában álló domain alatt üzemeltetett
honlapot (www.viragarokovi.hu) látogatja, ott önkéntesen személyes adatot ad át az
Óvoda részére, vagy akinek a nyílt hálózaton keresztül csatlakozást biztosító
eszközén a honlap adattárolást végez, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférést
kér.

Definíciók
A Szabályzat alapját képező GDPR rendelet, továbbá az Info törvény hatályos rendelkezései
értelmében:
⇒ „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
⇒
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
⇒
különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy
világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok,
valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
⇒
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
⇒
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés.
⇒
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
⇒
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
⇒
adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését,
elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
⇒
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az
uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
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⇒

⇒

⇒

hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
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.
nyilvántartási rendszer: személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak köre és hatásköre
Az Óvoda által kezelt személyes adatokat kizárólag az Óvoda munkavállalói, illetve az
Óvodával foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, munkaköri
kötelezettségeik teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig ismerhetik meg.
Az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló
minden olyan személy, aki munkaköri kötelezettsége teljesítése keretében személyes adatot
kezel, köteles a jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok mindenkori megtartásával a
személyes adatot védeni, megőrizni, illetve azokhoz való illetéktelen hozzáférést
megakadályozni, továbbá biztosítani, hogy a személyes adatokat kizárólag az előre rögzített
célra felhasználják fel.
A jelen Szabályzatban meghatározott kötelezettségek – kötelezettek általi – teljesítéséért az
Óvoda vezetője felelős. Az Óvoda vezetőjének jelen Szabályzatból eredő hatásköre különösen:
a) Az „Óvoda által kezelt és őrzött adatok köre” fejezetben meghatározott adatrögzítések
felügyelete, illetve érintettektől az adatkezeléshez való hozzájárulás beszerzésének
ellenőrzése,
b) a „Felvételi jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés” fejezetben meghatározott
adattovábbítás teljesítése,
c) az „Adatbiztonsági szabályok fejezet” szerinti adatbiztonsági előírások és technikai
megoldások folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése, valamint javítására való
javaslat tétele,
d) a tájékoztatás megadásának biztosítása, betekintés engedélyezése, módosítási, illetve
törlési kérelem teljesítése, panaszok elbírálása
e) az érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulása megadásának egyedi
kérelemre történő igazolása,
f) az adatkezelési nyilvántartás vezetése,
g) az adatvédelmi incidens bejelentése, nyilvántartása, illetve a szükséges tájékoztatások
megadása,
h) jelen Szabályzatra vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések vizsgálata és a
módosítások átvezetése.
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Amennyiben az Óvoda az adatkezelést saját alkalmazottai útján nem tudja elvégezni, úgy
jogosult azt külső szervezet útján, megbízási jogviszony keretében ellátni. A megbízási
szerződésbe a felek kötelesek külön meghatározni a titoktartási kötelezettség teljesítésére,
illetve megszegése következményeire vonatkozó rendelkezéseket. Az Óvoda által megbízott
adatfeldolgozó szervezet további adatfeldolgozó igénybevételére nem jogosult.
Minden személy, illetve törvényes képviselője, akinek személyes adatát az Óvoda kezeli, illetve
őrzi, köteles a személyes adataiban bekövetkező változást – e változást követő – 8 napon belül
jelezni az Óvoda vezetőjének az ovoda.virag.8@ecom.hu e-mail címen vagy bejelentése papír
alapú benyújtása útján.

Illetékességek:
⇒ Az óvoda vezetője:
⇒ biztosítja a szabályozás jogszerűségét és folyamatos fejlesztését
⇒ biztosítja a szabályozás megismerhetőségét
⇒ ellenőrzi a szabályozás előírásainak betartását, bevezeti a szükséges korrekciókat
⇒ eljár a szabályozás megsértéséből eredő - helyben kezelhető - panaszok esetén
⇒ Az óvodavezető – helyettes:
⇒ biztosítja munkaterületén a szabályozás megvalósulását és annak ellenőrzését
⇒ kezdeményezést tesz a szabályozás betartásával, korrekciójával, fejlesztésével
kapcsolatban
⇒ előkészíti a munkaköréhez tartozó területeken a külső adattovábbítást és az
óvodavezető elé terjeszti azt engedélyezésre
⇒ Óvodatitkár
⇒ személyesen végzi a munkakörébe tartozó intézményi nyilvántartási és adatvédelmi
adatokat
⇒ ellátja a szabályozáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatokat
⇒ rendszeresen ellenőrzi és értékeli az óvodavezető felé a szabályozás előírásainak
megvalósulását
⇒ kezdeményezéseket tesz a szabályozás korrekciójára, a szabálykövetés erősítésére
⇒ Óvodapedagógusok
⇒ betartják a szabályozás munkaterületükkel összefüggő rendelkezéseit
⇒ kezdeményezik az eltérések megszüntetését és a szabályozás, szabálykövetés
fejlesztését

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS
ALAPELVEK
A GDPR rendelet II. fejezet elvei figyelembevételével:
➢ Az Óvoda tiszteletben tartja az érintettek személyes adatainak védelméhez való jogát és
adatkezelése körében biztosítja, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen.
➢ Az Óvoda személyes adatot meghatározott, jogszerű célból kezel.
➢ Az Óvoda adatot a jogszabályban meghatározott jogalap alapján kezel.
➢ Az adatkezelés során az Óvoda a személyes adatot jogszerűen és átlátható módon kezeli.
➢ Az Óvoda az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mennyiségű és típusú adatot kezel.
➢ Az adatkezelés minden esetben megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul. A tájékoztatás
egyszerű, átlátható és érthető módon kerül megfogalmazásra.

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com
➢ Az Óvoda gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
➢ A jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit valamennyi partnerével megismerteti és
elfogadtatja.
➢ Az adatok felvétele és kezelése kizárólag a tisztesség és törvényesség elvének
betartásával történhet.
➢ Az önkéntes rendelkezés alapján történő adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig
terjedhet.
➢ Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
➢ Az érintett általi adatszolgáltatás jogalapját az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell.
➢ Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az
adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
➢ Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához
szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.
➢ Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
➢ Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai
tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti
esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését,
korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott
esetekben.
➢ Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor – amennyiben az
adatkezelés hozzájáruláson alapul - módosíthatja, vagy visszavonhatja.
➢ Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi
előírások alapján kell elvégezni.
➢ Az adatok akkor továbbíthatóak, ha jogszabály azt megengedi, és ha az adatkezelés
feltételei minden egyes továbbítással érintett személyes adatra nézve teljesülnek.
➢ Az adat törlési, irat megsemmisítési eljárásra a hatályos jogszabályok, valamint az
Óvoda belső irányelvei és szabályai az irányadóak.

AZ ÓVODA ÁLTAL KEZELT ÉS ŐRZÖTT ADATOK
Az Nktv. 41. § (1) bekezdése alapján az Óvoda köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat
vezetni, a köznevelés információs rendszerébe (korábban KIR, jelenleg: oktatási nyilvántartás)
bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat
szolgáltatni.

A jogviszonnyal rendelkező gyermekek nyilvántartható és kezelhető adatai
A gyermekek személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott
nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból,
egészségügyi célból, társadalombiztosítási, szociális juttatás céljából, a célnak megfelelő
mértékben, célhoz kötötten kezelhetők.
Az Óvodával óvodai jogviszonyban álló természetes személyek egyes személyes adatait az
Óvoda jogosult kezelni, a Nktv. 41. § (4) bekezdése a következő adatokat:
a) gyermek neve,
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b) születési helye és ideje,
c) lakóhelyének címe,
d) tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgárság esetén a Magyar
Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma, anyja neve,
e) neme,
f) a szülő, gondviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
g) gyermekek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
h) a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok,
i) oktatási azonosító szám,
j) társadalombiztosítási azonosító jel,
k) sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok,
l) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok,
m) a gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
n) tankötelezettség ténye,
o) óvodai csoport,
p) jogviszony kezdetének, megszűnésének ideje és jogcíme,
q) jogviszony kezdetének, megszűnésének ideje és jogcíme,
r) nevelési-oktatási intézmény neve, címe, OM azonosítója,
s) jogviszony megalapozó köznevelési alapfeladat,
t) nevelés, oktatás helye,
u) a fentieken túl jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság elbírálásához
és igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből megállapítható a jogosult személye
és kedvezményre való jogosultsága.

Az alkalmazottakkal kapcsolatos adatok
Az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló
személyek egyes személyes adatait az Óvoda jogosult kezelni. Az Óvoda a Kjt. 5. sz. melléklete
és az Nktv. 41. § (2) bekezdése értelmében nyilvántartja az Óvodával munkaviszonyban vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban lévő természetes személyek adatait, különös
tekintettel arra, hogy a Kjt. 5. sz. melléklete, részletesen meghatározza azokat az adatokat,
melyek nyilvántartása kötelező.
Az Óvoda nyilvántartja:
⇒ pedagógus oktatási azonosító számát,
⇒ pedagógus igazolványának számát,
⇒ a jogviszonya időtartamát, és
⇒ heti munkaidejének mértékét.
A Kjt. szerinti közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre
⇒ neve (leánykori neve)
⇒ születési helye, ideje
⇒ anyja neve
⇒ TAJ száma, adóazonosító jele
⇒ lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
⇒ családi állapota
⇒ gyermekeinek születési ideje
⇒ egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
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⇒ legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
⇒ szakképzettsége(i)
⇒ iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint
meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
⇒ tudományos fokozata
⇒ idegennyelv-ismerete
⇒ a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése,
⇒ a munkahely megnevezése,
⇒ a megszűnés módja, időpontja
⇒ a közalkalmazotti jogviszony kezdete
⇒ állampolgársága
⇒ a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
⇒ a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló
időtartamok
⇒ a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
⇒ e szervnél a jogviszony kezdete
⇒ a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása,
FEOR-száma
⇒ címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
⇒ a minősítések időpontja és tartalma
⇒ személyi juttatások
⇒ a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
⇒ a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott
idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
⇒ a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai
⇒ a minősítés dokumentumai
⇒ az önértékelés és külső tanfelügyeleti értékelés dokumentumai
A felsorolt adatokat az óvodavezető, mint a munkáltatói jog gyakorlója, valamint KIR
adatkezelője kezeli.
A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges
valamennyi adat az oktatási nyilvántartás adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében
közreműködők részére továbbítható.

AZ ÓVODA ÁLTAL KEZELT ADATOK KEZELÉSE,
TOVÁBBÍTÁSA
Az adatok kezelése
Az Óvoda személyes adatokon végzett adatkezelése során minden esetben megfelel a
jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság,
korlátozott tárolhatóság, elszámoltathatóság, valamint az integritás elveihez és az adatok
bizalmas jellegéhez. Az Óvoda személyes adatot
a) kizárólag az érintettől származó, konkrét célra irányuló adatkezeléshez való önkéntes
hozzájárulása esetén; vagy
b) az érintett és az Óvoda között kötött valamely szerződés teljesítéséhez szükséges
körben; végül
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c) az Óvodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez jogosult kezelni.
A Felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés és az Alkalmazottakkal kapcsolatos
adatkezelés a jogosultak általi szolgáltatása jogszabály alapján kötelező, amelyeket az Óvoda
kizárólagos a jogszabályban meghatározott körben és célra használhatja fel, így különösen – de
nem kizárólagosan – jogviszony létrejöttével, módosulásával, megszűnésével, alkalmazottak
esetén a besorolási követelmények igazolásával, jogviszonyból eredő kötelezettségek
teljesítésével, juttatások megállapításával, folyósításával kapcsolatos szervezési és
adminisztratív, illetve statisztikai feladatok ellátása. A személyes adatokat az Óvoda a
jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő harmadik év december 31. napjáig,
illetve, az iratőrzési kötelezettség hatálya alá tartozó iratokon tárolt személyes adatok esetén
ezen iratőrzési idő leteltéig kezelheti. E határidőket követően az Óvoda az adatkezelést köteles
megszüntetni és a kezelt, illetve megőrzött adatokat köteles megsemmisíteni, illetve azokat
statisztikai célból anonimizálni.

Az adatok továbbításának rendje
Az Óvoda a személyes adatok jogosultjainak külön erre vonatkozó engedélye nélkül is jogosult
a köznevelési intézmények vonatkozásában előírt és jogszabályban meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettségnek adattovábbítás révén eleget tenni.
Az Óvoda csak törvény előírása alapján, valamint a következő feltételek teljesítésével jogosult
teljesíteni olyan megkereséseket, amelyek az Óvoda kezelésében álló személyes adatok
továbbítására vonatkozik. E további feltételek a következők:
a) a személyes adat jogosultja a személyes adat továbbítására félreérthetetlen
beleegyezését adta és az Óvoda általi egyedi adattovábbításhoz külön hozzájárulását
megadta, vagy
b) a személyes adat jogosultja előre általánosságban is megadhatja beleegyezését, illetve
hozzájárulását, amely szólhat határozott időre, vagy az adattovábbítási kérelmet
előterjesztő meghatározott személyek, illetve szervek körére,
c) törvény által büntetendő, jogsértő cselekmény elkövetésének lehetősége felmerülésével
a személyes adatnak az illetékes hatóság, bíróság részére történő megküldése,
d) adatfeldolgozónak szerződés keretében, szerződésből eredő kötelezettsége
teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben.
A (c) alpontban meghatározott feltételek teljesülése esetén az Óvoda jogosult kiadni a
vonatkozó és az Óvoda által kezelt személyes adatot a jogszabályon alapuló adatkérések
teljesítése érdekében. A (d) alpontban meghatározott szolgáltatások elvégzésére megbízott
adatfeldolgozót minden esetben titoktartási kötelezettség terheli a feladat-ellátása során
birtokába került személyes adat vonatkozásában.
Amennyiben az adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség valamely – Magyarországtól
eltérő – államába irányul, úgy az Óvoda nem köteles vizsgálni az adott állam személyes adatok
védelmére vonatkozó jogszabályi előírásai által biztosított védelem szintjét; amennyiben az
adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség államaitól eltérő államba irányul, úgy az Óvoda
köteles vizsgálni, hogy az adattovábbításnak a jogszabályban meghatározott feltételei ebben az
államban fennállnak-e.
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Az Óvoda köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok statisztikai célú adattovábbítása
során a személyes adat jogosultja és a statisztikai célra megküldött adatok ne legyenek
összekapcsolhatók.
Az adattovábbításról az Óvoda vezetője jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek első
példányát az adatkezelés helyén, második példányát az Óvoda vezetőjénél kötelező öt évig
megőrizni.

Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje
Az Óvodában adatkezelést végző óvodavezetőnek, vagy az általa írásban megbízott személynek
az adatfelvételkor tájékoztatni kell a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező vagy
önkéntes.
Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét, hogy az adatszolgáltatásban
való részvétel nem kötelező, amelyet az iraton a szülő aláírásával együtt fel kell tüntetni
(foglalkozás, munkahely, TAJ szám stb.). Az önkéntes adatszolgáltatási körbe tartozó adatok
gyűjtéséről az intézményvezető határoz.
Az „Előjegyzési naplóba” az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az Óvoda vezetője vagy
helyettese veszik fel. Az „Előjegyzési napló” biztonságos elhelyezéséről az Óvoda vezetője
gondoskodik.
Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló „Felvételi és mulasztási naplót”
gyermekcsoportonként az óvodapedagógusok vezetik.
Az óvodai nevelésről a gyermekek heti-, és napirendjének kialakításáról, az óvodai életmód
szervezéséről minden csoportban, az óvodapedagógusok „Csoportnaplót” vezetnek.
A gyermekek fejlődésmenetének dokumentálására az „Egyéni fejlődési napló” szolgál.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében közreműködő fejlesztőpedagógusok,
gyógy-testnevelők az erre a célra rendszeresített nyomtatványokat, illetve naplókat vezetik.
Az Óvoda vezetőjének feladatai:
a) a gyermekek nyilvántartására szolgáló névsor vezetése. A névsort és a nyilvántartásokat
biztonságos módon elzárva tartja, a hozzáférést csak az arra illetékes személynek
biztosítja,
b) gyermekbalesetekre vonatkozó adatok, jegyzőkönyv kezelése, a jogszabályban
meghatározottak szerint,
c) a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek rendellenességére
vonatkozó adatok, valamint ezen adatok jogszabályban előírt adattovábbítására
vonatkozó iratok kezelése,
d) nyilvántartja és kezeli a kedvezményes intézményi étkezési díj megállapításához
szükséges adatokat. A kedvezmények megállapításához szükséges adatok kezelésében
feladatkörén belül részt vesz az intézményvezető-helyettes,
e) az adattovábbításról szóló iratok kezelése és az iratok előkészítőjének kijelölése,
f) az adattovábbításról szóló iratok kiadása,
g) köteles gondoskodni az adatok megfelelő eljárásban történő megsemmisítéséről, ha
azok nyilvántartása már nem tartozik a köznevelési törvényben és jelen Szabályzatban
leírt célok körébe.
A pedagógus a gyermek haladásával, egyéni fejlődésmenetének jellemzőivel, hiányzásával
összefüggő adatokat közölheti a szülővel.
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Az adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelezőe vagy önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapul szolgáló
jogszabályt. Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.
Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt.

4.3.1.

A felvételi jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben az Óvoda óvodai ellátásra az Óvoda fenntartója felvételi eljárást hirdet, a felvételi
eljárásban való részvétel feltétele, hogy a felvételét kérő személy egyes személyes adatait az
Óvoda számára megadja. A felvételi eljárásban résztvevő személy tudomásul veszi, hogy az
Óvoda a személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli. Az így
megismert személyes adatokat az Óvoda kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatos
adminisztratív és statisztikai célú ügyintézés során, valamint az óvodai jogviszonnyal
összefüggően jogosult felhasználni. A felvételi eljárásban való részvételhez feltétlenül
szükséges személyes adatok a következők:
a) felvételi eljárásban részt vevő gyermek neve,
b) felvételi eljárásban részt vevő gyermek születési helye és ideje,
c) felvételi eljárásban részt vevő gyermek lakcíme, tartózkodási helye,
d) felvételi eljárásban részt vevő gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek neve,
e) felvételi eljárásban részt vevő gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek
lakcíme, tartózkodási helye,
f) felvételi eljárásban részt vevő gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek
elérhetőségei (2 db telefonszám, e-mail cím)
Amennyiben a felvételi eljárásban részt vevő személy korábban állt már óvodai jogviszonyban
más köznevelési intézménnyel, akkor köteles megadni a következő adatokat is:
a) köznevelési intézmény neve,
b) köznevelési intézmény székhelye, OM azonosítója,
c) köznevelési intézményből való kijelentkezés időpontja
Amennyiben a felvételi eljárásban résztvevő személy felvételi jelentkezést nem nyújt be, úgy
adatai kezelésére az Óvoda a következő felvételi eljárás befejezését követő egy év elteltével
köteles megsemmisíteni, illetve azokat statisztikai célból anonimizálni.
Amennyiben a felvételi eljárásban résztvevő személy a Felvételi jelentkezéshez kapcsolódó
adatkezelés alfejezetben meghatározott adatait az Óvoda számára átadta, de a felvételi eljárás
eredményeként az Óvodába felvételt nem nyer, vagy ugyan felvételt nyert, de jogviszonyt nem
létesített, úgy az Óvoda személyes adatainak kezelésére a felvételi eljárás befejezését követő
tizenkettedik hónap végéig jogosult kezelni; ezt követően a személyes adatokat az Óvoda
köteles megsemmisíteni, illetve azokat statisztikai célból anonimizálni.

4.3.2.

A gyermekek adatainak kezelése, továbbítása

A Felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés a 3.1. pontban meghatározott
személyes adatok alapján az Óvoda, úgynevezett összesített óvodai nyilvántartást köteles
vezetni, amely csoportonként csoportosítva tartalmazza – az Óvoda adatain túl – az alpont
szerinti adatokat, továbbá az óvodás korú gyermek törvényes képviselőjének külön erre
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vonatkozó hozzájárulásával az óvodás korú gyermek törvényes képviselőjének telefonszámát,
illetve e-mail címét.
Az Óvoda e gyermekekhez kapcsolódó személyes adatok alapján köteles vezetni a
törzskönyveket, a beírási naplókat, a csoportnaplókat, valamint a jogszabályok alapján
kötelezően előírt nyilvántartásokat.
Az óvoda nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból
azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre
való jogosultsága.
A gyermek adatai közül személyes adatok csak meghatározott célból továbbíthatók az
Óvodából:
 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, mulasztásainak
száma a tartózkodásának megállapítása céljából, a jogviszonya fennállásával, a
tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség,
ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági
szolgálat részére,
 óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához,
iskolához,
 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási
azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője
lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi
dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi
állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot
ellátó intézménynek,
 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és
telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekre vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése
céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
 az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető
állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére továbbítható.
A gyermek
 sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási
rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a
nevelési-oktatási intézmények egymás között,
 óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos
adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
továbbítható.
Továbbításra az Óvoda, mint adatkezelő jogosult. Az adattovábbítás az intézményvezető
aláírásával, írásos megkeresésre postai úton ajánlott küldeményként, kézbesítés esetén
átadókönyvvel történhet.
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E-mailen történt megkeresés esetén elektronikus formában, a megfelelő adatvédelem
biztosításával kézbesíthető. Intézményen belül személyes adat kizárólag papír alapon zárt
borítékban adható tovább.

4.3.3.

A gyermekek adatainak kezelésére, továbbítására jogosultak

Az óvodavezető, továbbá az által írásban megbízott személy, így vezető-helyettes feladatköre
vagy megbízása szerint az óvodapedagógus, a gyermekvédelmi felelős, az óvodatitkár jogosult
az adatok kezelésére, továbbítására.
Az óvodavezető, illetve az általa írásban erre felhatalmazott kezeli a gyermekbalesetekre
vonatkozó adatokat, s továbbítja a jegyzőkönyvet a jogszabályban meghatározottak szerint.
Az óvodatitkár megbízása szerint kezeli a beilleszkedési, a tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermek rendellenességére, hátrányos helyzetére vonatkozó adatokat és előkészíti az
adattovábbításra vonatkozó adatokat a vezetőnek.
Az óvodatitkár feladatköre vagy megbízása szerint nyilvántartja és kezeli a gyermek
kedvezményes, vagy ingyenes étkeztetési díjának megállapításához szükséges adatokat.
A kedvezmények megállapításához szükséges adatok kezelésében feladatkörén belül részt vesz
az óvodavezető és az általa kijelölt óvodatitkár.
Az óvodapedagógusok feladatkörük vagy megbízásuk szerint vezetik, és nyilván tartják a
gyermek személyes adatait, sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási
nehézségére, magatartási rendellenességére, hátrányos helyzetére, tartós betegségére, óvodai
fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségére vonatkozó adatait és
előkészítik adattovábbításra az intézményvezetőnek.

4.3.4.

Titoktartási kötelezettség

A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki
közreműködik a gyermek felügyeletében, ellátásában, hivatásánál fogva harmadik
személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, és családjával
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel
való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony
megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a gyermek fejlődésével összefüggő
megbeszélésre. A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a
nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni.
Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan
egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat
közlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az óvodavezető útján
köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a
gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.
Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan
egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő közlés
tekintetében a szülő írásban felmentést adott.
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A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a köznevelési törvény
alapján kezelhetők és továbbíthatók.
A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a gyermek fejlesztésben,
valamint a nevelőtestület ülésén.
Az intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások,
kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a köznevelési
törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben,
célhoz kötötten kezelhetik.
Adattovábbításra az intézmény vezetője és a meghatalmazás keretei között az általa megbízott
vezető vagy más alkalmazott jogosult.
Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét az iratkezelési szabályzat rögzíti.
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó
szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani.
A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás
céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

A közalkalmazotti adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységek
Az alkalmazottakkal kapcsolatos személyes adatok vonatkozásában az Óvoda csak a következő
személyek számára biztosíthat betekintést:
a) az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban
álló olyan személy, akinek munkaköri kötelezettsége teljesítése érdekében
elengedhetetlen a személyes adatot tartalmazó iratba való betekintés,
b) személyes adat jogosultja,
c) olyan személy, aki számára betekintetéshez való jogot jogszabály biztosítja, és e
jogosultságát az Óvoda vezetője előtt megfelelően igazolta
Az Alkalmazottakkal kapcsolatos személyes adatokból a munkáltatói jogok gyakorlására
jogosult vagy az általa meghatalmazott ügyintéző összeállítja a munkavállaló (foglalkoztatott)
személyi iratait, amelyeket a többi személyes adattól elkülönítetten kötelező megőrizni, annak
csak a következő iratok lehetnek részei:
a) munkavállaló (foglalkoztatott) személyi anyaga, amelynek része a munkavállalói
alapnyilvántartás,
b) munkavállaló (foglalkoztatott) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
46. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatásáról szóló irat,
c) munkavállaló (foglalkoztatott) jogviszonnyal összefüggő iratai,
d) munkavállaló (foglalkoztatott) pénzforgalmi számlája,
e) munkavállaló (foglalkoztatott) által önkéntesen, külön írásbeli hozzájárulásával
átadott iratok.
Ezen személyes adatok továbbítására az Óvoda, mint adatkezelő csak
a) az egyes, a foglalkoztatáshoz kötődő juttatások jogszerű igénybevételének
megállapítása céljából,
b) az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása érdekében,
c) a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás
érdekében a személyi adat- és lakcímnyilvántartás részére történő megküldése
céljából,

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com
d) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok minősítő
vizsgájának, minősítő eljárás lefolytatása érdekében; valamint
e) statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon jogosult.
Az Óvoda a személyes adatokat csak olyan személy részére továbbíthatja, akiknek, illetve
amelyeknek a jogszabályban vagy a jelen szabályzatban meghatározott tevékenysége
ellátásához az elengedhetetlen, illetve akik, illetve amelyek e személyes adatok megismerésére
jogszabály vagy engedély alapján jogosultak. A személyes adat továbbítására kizárólag az
Óvoda vezetője jogosult.
A munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére - kérelemre pedagógusigazolványt ad ki.
 A pedagógusigazolványt az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv készítteti
el és a munkáltató útján küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány az
oktatási nyilvántartásban található adatokat tartalmazhatja.
 A pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány számát, a jogosult fényképét
és aláírását.
 A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az
igényléshez szükséges adatok a pedagógusigazolvány elkészítéséhez továbbíthatók.
 A pedagógusigazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének
megszűnését követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés kizárólagosan a
pedagógusigazolvány elkészítését, az adatok tárolását és a Közoktatási Információs
Irodával történő egyeztetését foglalja magában.
A személyes adatok kezelése célhoz kötöttségének alaptörvényi szintű szabályának
megfelelően az óvodai alkalmazotti nyilvántartásából személyes adat a kormányhivatal részére
is továbbítható az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyelet), továbbá a
pedagógusok minősítése lefolytatásának céljából. Ezen adatok rögzítésével, továbbításával és
kezelésével az intézményvezető megbízhatja a vezető helyettest vagy a tagintézmény vezetőt
is.
A minősítésben, értékelésben résztvevő vezető, vezető-helyettes, tagóvoda vezető felelősségi
körén belül gondoskodik arról, hogy a folyamatba bevont harmadik személy kizárólag csak a
jogszerű és tárgyilagos értékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg.
Az Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartásból személyes adat - az érintetten
kívül - az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések lefolytatása céljából, az alkalmazott
intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet foglalkoztató köznevelési intézmény
fenntartójának, valamint az ellenőrzést végző szakértők számára továbbítható.
A Pedagógusminősítési nyilvántartásból személyes adat - a minősítő vizsgán, a minősítési
eljárásban érintett pedagóguson kívül - a minősítő vizsga, minősítési eljárás lefolytatása
céljából, az alkalmazott intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet foglalkoztató
köznevelési intézmény fenntartójának, valamint az ellenőrzést végző szakértők számára
továbbítható.
Az oktatási nyilvántartásban előállított dokumentumrendszer kezelését és a hitelesített tárolt
dokumentumok kezelésének rendjét az intézmény szervezeti és működés szabályzata
normalizálja.

4.4.1.

A közalkalmazottak/alkalmazottak jogai és kötelességei
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A közalkalmazott/alkalmazott saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes
adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet,
azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását.
Tájékoztatást kérhet személyi irataiba való betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi
anyagának más szervhez való továbbításáról.
A közalkalmazott/alkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és javítását a
nyilvántartás vezetőjétől, egyéb esetekben az óvodavezetőtől írásban kérheti. A
közalkalmazott/alkalmazott felelős azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett
adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.
A közalkalmazott/alkalmazott az adataiban bekövetkező változásról 8 napon belül köteles
írásban tájékoztatni az óvoda vezetőjét, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok
aktualizálásáról.

4.4.2.

A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai

Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal/munkaviszonnyal összefüggő adatok
kezeléséért
A vezetői ellenőrzést végző vagy a pedagógus minősítésében részt vevő magasabb vezető vagy
pedagógus felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a minősítés folyamatába bevont
harmadik személy kizárólag a jogszerű és tárgyilagos értékeléséhez szükséges adatokat
ismerhesse meg.
Az intézmény állományába tartozó közalkalmazotti/alkalmazotti személyi iratainak őrzéséért,
kezeléséért, a személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetéséért az óvodavezető
felel.
Az óvodában a közalkalmazotti/alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért
 óvodavezető,
 az intézményi nevelőmunkát segítő közalkalmazottak tekintetében az értékelést végző
vezető-helyettes,
 a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő közalkalmazott,
 a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel.
A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a munkáltatói
jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el.
A közalkalmazotti/alkalmazotti alapnyilvántartás adatköréből a munkából való rendes
szabadság miatti távollét időtartamának nyilvántartását az óvodavezető-helyettes vezeti.
A közalkalmazotti/alkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásról szóló adat köréhez
tartozó nyilvántartást az óvodavezető vezeti, amelyről egy példányt a tárgyév zárását követően
átad a személyi anyag részére.
Az óvodatitkár és a gazdasági ügyintéző az adatok kezelését, archiválását a vezető utasítása
alapján végzi.
A KIR adatkezelő felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy:
⇒ Az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az
adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának.
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⇒ A személyi iratra csak olyan megállapítás kerülhessen, amelynek alapja közokirat vagy
a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság, vagy más hatóság
döntése, jogszabályi rendelkezés.
⇒ A közalkalmazotti/alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését
egyeztesse az óvodavezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a
valóságnak már nem felel meg.
⇒ Ha a közalkalmazott/alkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy
helyesbítését kéri, kezdeményezze az óvodavezetőnél az adathelyesbítés, illetve
kijavítás engedélyezését.
⇒ A közalkalmazott/alkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzéséről az önkéntes
adatszolgáltatás körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően.
A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e
célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról
tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat
keletkezésének időpontját is.
A személyi anyagnak egy betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a személyi
anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és időpontját, a
megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A betekintési lapot a személyi anyag
részeként kell kezelni.
A közalkalmazott/alkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a
betekintési lapot le kell zárni, és a személyi anyagot irattározni kell. A
közalkalmazott/alkalmazotti jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az
irattározási tervnek megfelelően a központi irattárban kell elhelyezni.
A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a
közalkalmazott/alkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni.
A közalkalmazott/alkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az
alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D §-ban felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését
követően jogosultak betekinteni:
⇒ a közalkalmazott/alkalmazott felettese,
⇒ a minősítést végző vezető,
⇒ feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi
felügyeletet gyakorló szerv,
⇒ munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
⇒ a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a
bíróság,
⇒ a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e
feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,
⇒ az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv,
az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.
A közalkalmazott/alkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a
közalkalmazott/alkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az
adatokat a közalkalmazott/alkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra
lehet hozni.
Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás
tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását.
Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
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intézmények névhasználatáról iratkezelési előírásai alapján történik. Az iratokat elzárva az
intézmény páncélszekrényében kell őrizni az illetéktelen hozzáférés és a megsemmisülés
(tűz, víz) megakadályozása érdekében.

Központi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés
kötelezettség (oktatási nyilvántartás)

és

adattovábbítási

Az oktatási nyilvántartás rendszere, elektronikus formában létrehozott közhiteles nyilvántartás
(a továbbiakban: oktatási nyilvántartás). Ez a központi nyilvántartás a nemzetgazdasági szintű
tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és óvodai adatokat
tartalmazza. Az oktatási nyilvántartás keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő
az Oktatási Hivatal.
Az oktatási nyilvántartásba – az Onytv.-ben meghatározottak szerint – kötelesek adatot
szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az intézmények, amelyek
közreműködnek a köznevelési törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában.
Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az
oktatási azonosító számmal még nem rendelkező természetes személynek,
 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.
Az oktatási nyilvántartás tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal
rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az azonosító
számot, a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét és típusát,
valamint OM-azonosítóját.
A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz kapcsolódó
juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó
vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésre hivatott részére. A nyilvántartásban adatot a
jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez
alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
Az óvoda vezetője, az oktatási nyilvántartásban, az oktatási azonosító számmal
kapcsolatosan nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles
bejelenteni.
Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ennek biztosítása érdekében az oktatási
nyilvántartás személyi nyilvántartása, valamint a felsőoktatási információs rendszer hallgatói
és alkalmazotti személyi törzsének adatállománya összekapcsolható.
Az oktatási nyilvántartás a következő gyermek- és óvodai adatokat tartalmazza:
 oktatási azonosító számát, adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét,
 sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének tényét és hatályát,
 jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya
szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
 jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, valamint megszűnés
esetén annak tényét, hogy az érintett az adott köznevelési intézményben szerzett-e
iskolai végzettséget, szakképesítést,
 nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com






jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
nevelésének, nevelés-oktatásának helyét,
felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
évfolyamát,
melyik évfolyamon, mely országban vett részt az Nkt.-ban szabályozott határon túli
kiránduláson.

A tanulói nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül, alapesetben - a tanulói
jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott
részére. Ezen kívül a nevelési-oktatási intézmény megállapítása, vagy a kötelező foglalkozásról
való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a nevelési-oktatási intézménnyel és a
tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából bizonyos, az Onytv.ben meghatározott adatok a rendőrség részére továbbíthatók.
Az oktatási nyilvántartás a következő alkalmazotti adatokat tartalmazza:
 oktatási azonosító számát,
 végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét,
az oklevél számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a
pedagógus-szakvizsga, tudományos fokozat 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,
 elektronikus levelezési címét,
 előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési
kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül
 a szakmai gyakorlat idejét,
 akadémiai tagságát,
 munkaidő-kedvezményének tényét,
 minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített
határidejét,
 minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a
minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét,
 az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját,
megállapításait.
Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - az egyes, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából, a
szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére
továbbítható.
Az alkalmazotti nyilvántartás adataihoz az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a
köznevelési feladatokat ellátó hatóság részére a feladatellátásához szükséges adatok
tekintetében közvetlen hozzáférést biztosít.
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Az alkalmazotti nyilvántartásban nyilvántartott adatok – adategyeztetés céljából –
továbbíthatók annak a köznevelési intézménynek, amellyel az alkalmazott, óraadó
jogviszonyban áll, és amely az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott
iskolaadminisztrációs rendszert használ.
Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott
részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint
a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a
személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv részére.
Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyilvántartott személyek Onytv. szerinti
adatairól - azonosítás, ellenőrzés és pontosítás céljából - térítésmentesen, elektronikus úton
adatot igényel a személyi adat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől.
Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv adatkezelője az oktatási nyilvántartásban
nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és lakcímét azonosítás céljából
elektronikus úton megküldi a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének.
A személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerve - kapcsolati kód alkalmazásával - köteles
rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervnek
az oktatási nyilvántartásban szereplő családi és utónevének, születési nevének, anyja születési
nevének, születési helyének és időpontjának, nemének, állampolgárságának, lakcímének
változásáról, továbbá az érintettnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból való kikerülése
okáról és időpontjáról.
A Nktv. 41. § (10) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény a nyilvántartott gyermek és
tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig, az alkalmazottak, óraadók
adatait a jogviszony megszűnésétől számított öt évig kezeli.

Egyéb személyes adatok kezelésére vonatkozó külön rendelkezések – Szerződő
partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
Az Óvoda, szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,
szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött
természetes személy alábbi adatait:
 nevét,
 születési nevét, születési idejét,
 anyja nevét,
 lakcímét, telefonszámát,
 adóazonosító jelét, adószámát,
 vállalkozói, őstermelői igazolvány számát,
 személyi igazolvány számát,
 székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét,
 honlapcímét,
 bankszámlaszámát,
 vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát),
 online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák),
Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok
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címzettjei: az Intézmény ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben
is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
Az adatkezelésre vonatkozó egyéb szabályokat jelen Szabályzat általános rendelkezései
tartalmazzák.

Honlap-látogatáshoz kapcsolódó adatkezelés
Az Óvoda a www.viragarokovi.hu honlap használatával, illetve e honlapon keresztül a
hírlevél/tájékoztató szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett
önkéntesen megadott konkrét célból történő adatkezeléshez való hozzájárulására – kezelni a
honlapot látogató személyek (a jelen alfejezetben a továbbiakban: Felhasználó) egyes adatait,
illetve egyes személyes adatait. Az adatkezelés elsődleges célja, hogy a honlap által nyújtott
szolgáltatások hatékonyabbak, biztonságosabbak és a Felhasználó igényeihez igazítva
személyre szabottak legyenek, másrészt a hírlevél/tájékoztató szolgáltatás igénybevétele során
a személyre szabott tartalom kialakítása és statisztikai adatgyűjtés. Az Óvoda által végzett
adatkezelés további célja, hogy a Felhasználókat azonosítani, a honlap használata során jelzett
hibákat javítani, a Felhasználókat – a jelen Szabályzatból Felhasználókat megillető jogokról és
terhelő kötelezettségekről – tájékoztatni, a honlap használatával kapcsolatos esetleges vitás
helyzeteket kezelni tudja.
Az Óvoda kizárólag a Felhasználó előzetes engedélyével jogosult a honlapon keresztül
(hírlevél/tájékoztató szolgáltatás igénybevételére) megadott személyes adatoknak közvetlen
üzletszerzés céljára történő felhasználására. Amennyiben Felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy
megadott személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljára felhasználja, úgy az adatkezelés az
ilyen célú engedély visszavonásáig (hírlevél/tájékoztatóról történő leiratkozás) terjed.
A honlap a Felhasználó által önként átadott személyes adatokon túl – a honlap látogatásának
tényénél fogva – a Felhasználó végberendezésében adattárolást (ún. cookie), illetve az ott tárolt
adatokhoz való hozzáférést kérhet, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további
látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom
eljuttatása és piackutatás céljából.
A cookie-k használatához a Felhasználónak hozzájárulását minden esetben meg kell adnia, a
honlapon megjelenő „Ez a weboldal cookie-kat használ.” tájékoztató mellett, e hozzájárulás
megadására megadott „Megértettem, elfogadom” ikon engedélyezésével. A hozzájárulás
megadásának hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem
működnek megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a rendszer
megtagadhatja.
A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Óvoda kezelésébe
kerülnek. Ezek a következők:
 Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztülő csatlakozást biztosító eszközének
egyes adatai;
 Felhasználó által használat IP cím.
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E felhasználói adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy az Óvoda honlap-látogatottsági
adatokhoz jusson, illetve a honlapon felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket
megfelelően észlelni és naplózni tudja.
Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy az Óvoda által üzemeltetett honlapon
belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát harmadik személy tudomására ne hozza. Az
Óvoda nem vállal felelősséget azért, ha Felhasználó, felhasználó nevét és jelszavát harmadik
személy tudomására hozza vagy egyébként a nyilvánosság felé közvetíti, és amelynek
eredményeként Felhasználó személyes adataihoz való joga harmadik személy által elkövetett
jogellenes cselekmény eredményeként sérülnek.

ADATKEZELÉS ÉS TÁROLÁS RENDJE
Az érintettek jogai
Azon természetes személyek, akiknek az Óvoda által kezelt és őrzött személyes adatait az
Óvoda a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli, tájékoztatásra jogosultak
 a személyes adataik kezelésének tényéről, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 az adattovábbítás szabályairól,
 a személyes adatok módosításának, illetve törlésének lehetőségéről,
 az adatkezelő Óvoda, illetve képviselője nevéről és elérhetőségéről, valamint
 a jogorvoslati lehetőségekről (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
bíróság).
A tájékoztatás megadásáért, illetve megküldéséért, továbbá a jelen Szabályzat
www.viragarokovi.hu oldalon történő elérhetővé tételéért az Óvoda vezetője felel, aki e
kötelezettsége teljesítéséért a személyes adat jogosultjától külön díjazást nem kérhet.
Az Óvoda nem jogosult a kezelésében álló adatok összekapcsolására, kivéve törvényben
meghatározott célra, indokolt esetekben.
Az Óvoda vezetőjének képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes
adatainak kezeléséhez hozzájárult.
Az Óvoda vezetője köteles az Óvoda adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást vezetni,
amely a következőket tartalmazza:
 az Óvoda, mint adatkezelő neve és elérhetőségei, továbbá az Óvoda vezetőjének neve
és elérhetőségei,
 az adatkezelés célja,
 az érintettek és a személyes adatok kategóriái,
 adattovábbítás címzettjeinek kategóriái,
 az egyes adatkategóriák törlésre előirányzott adatkategóriái.
A személyes adat jogosultja jogosult az Óvoda által róla megőrzött, illetve kezelt olyan
személyes adatok tartalmáról, kategóriájáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, adatkezelés
és tárolás időtartamáról, továbbá a személyes adatot megismerő személyekről, az adatkezelés
folyamatban létéről, személyes adatokra vonatkozó módosítási, törlési jogáról, jogellenes
adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségeiről felvilágosítást, illetve betekintetést kérni.
Felvilágosítás, illetve betekintés iránti kérelmét a személyes adatok jogosultja a(z)
ovoda.virag.8@ecom.hu e-mail címre történő megküldéssel, vagy igénye papír alapú
előterjesztésével kezdeményezheti.
A betekintést az Óvoda úgy köteles biztosítani, hogy a személyes adatok jogosultja a betekintést
során más személyek személyes adatait ne ismerhesse meg. A tájékoztatás megadására
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(feldolgozott adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelésben résztvevő személyek,
adatkezeléssel összefüggő tevékenységek, adattovábbítás címzettje és adattovábbítás indoka)
az Óvoda a kérelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül, írásban köteles eleget tenni.
A személyes adatok jogosultja jogosult az Óvoda által kezelt személyes adatai módosítása
(helyesbítése), továbbá javítása kezdeményezésére. E módosítás, javítás iránti kérelmet a
jogosult a(z) ovoda.virag.8@ecom.hu e-mail címre történő megküldéssel, vagy igénye papír
alapú előterjesztésével kezdeményezheti. A személyes adatok jogosultja jogosult személyes
adatai törlésének kérelmére, amelyek ugyanezen az e-mail címen, vagy papír alapon
előterjesztett személyes adatai (vagy azok egy részének) törlésére vonatkozó kérelemmel
kezdeményezhet amennyiben a következő indokok valamelyike fennáll:
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
vagy más módon kezelték,
 az érintett visszavonja a konkrét célra vonatkozó adatkezeléshez való hozzájárulását és
az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 a személyes adatait az Óvoda jogellenesen kezelte,
 a személyes adatokat az Óvodára alkalmazandó uniós vagy magyar tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A módosítás, kijavítást vagy törlés
iránti kérelemnek az Óvoda a kérelem kézhezvételét követő 8 munkanapon belül köteles
eleget tenni.
A személyes adatok jogosultja határidő és indokolási kötelezettség nélkül jogosult az általa az
Óvodának személyes adatai kezeléséhez (önkéntesen) megadott hozzájárulása visszavonására.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.

Az adattovábbítás általános szabályai
Jelen Szabályzat fejezetei és alpontja az aktuális adatkategóriák esetén rendelkeznek az
adattovábbítás szabályairól.
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli
harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.
Az óvodai adattovábbítások alapvetően és kizárólag a hatályos jogszabályok alapján, és az
ezekben meghatározott címzettek részére lehetségesek. Az ilyen adattovábbításhoz nem
szükséges külön engedély.
Az adattovábbításokra vonatkozó nyilvántartást az adatkezelő által vezetett adatkezelési
nyilvántartás tartalmazza.

Panaszkezelés
Amennyiben a személyes adatok jogosultja azt észleli, hogy személyes adataihoz való jogát az
Óvoda adatkezelése során az Óvoda megsértette, úgy jogosult az Óvoda vezetőjéhez fordulni.
Az Óvoda vezetője a panasz közlését követő haladéktalanul megvizsgálja az ügyet, és a panasz
közlését követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a panasz előterjesztőjét a panasz alapján tett
intézkedéseiről, illetve elutasításáról, továbbá ezek ténybeli és jogi indokairól.
Amennyiben a panaszt az Óvoda vezetője megalapozottnak találja, úgy köteles megtenni a
személyes adatok védelme érdekében szükséges intézkedéseket, így köteles a panasszal érintett
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adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint értesíteni minden olyan személyt,
illetve szervet, aki (amely) részére a panasszal érintett adatot továbbították.
A panasz elutasítása esetén a panasz előterjesztőjét tájékoztatni kell jogorvoslati lehetőségeiről
(így különösen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint bíróság
eljárása).
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban:
Hatóság) fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági
eljárás van folyamatban. A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági
eljárást indít.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
telefon: +36-1-391-1400
fax: +36 -1-391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
internetcím: www.naih.hu
A panaszról, illetve az elbírálása során keletkezett tájékoztatásról az Óvoda vezetője
jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek első példányát az adatkezelés helyén, második
példányát az Óvoda vezetőjénél kötelező öt évig megőrizni.

ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Az Óvoda az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és célja, valamint a személyes adat
jogosultja jogaira és szabadságára jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak
biztosítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a jelen Szabályzattal, valamint a
mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban történjen.
Az Óvoda által kezelt, illetve őrzött személyes adatokat az Óvoda a következőképpen tarthatja
nyilván:
 papír alapú iraton rögzített személyes adat,
 elektronikus nyilvántartásba rögzített személyes adat,
 elektronikusan létrejött, papír alapon megőrzött iraton rögzített személyes adat,
 az Óvoda honlapján közzétett személyes adat.
Az Óvoda, az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a személyes adatok
jogosultjai jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az
adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek
célja egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt az érintettek jogainak védelméhez
szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
A papír alapú iratot az Óvoda köteles jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel
ellátott helyiségben elhelyezni, illetve biztosítani, hogy az aktív kezelésben lévő iratokhoz csak
az illetékes ügyintézők, illetve az Óvoda vezetője férhessen hozzá. A papír alapú iratok
archiválását az Óvoda évente egyszer köteles elvégezni, az archivált iratokat az Óvoda 8 évig
köteles megőrizni.
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Az Óvoda köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok elektronikus kezelése és
tárolása, valamint továbbítása során megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket,
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a technika mindenkori fejlettségi szintén az Óvoda azt a
technikai megoldást tudja választani ezek lebonyolításához, amely a személyes adatok
védelmének magasabb szintjét garantálja.
Az Óvoda köteles az általa kezelt, illetve őrzött személyes adatokat védeni, különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítést, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

ADATVÉDELMI KOCKÁZATMENEDZSMENT ÉS
HATÁSVIZSGÁLAT
Hatásvizsgálat
Ha az adatkezelés valamely típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és
céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez
arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan
érintik.
Az olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló
magas kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek.
Az adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell elvégezni:
 természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és
kiterjedt értékelése, amely automatizált adatkezelésen alapul, és amelyre a természetes
személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintő döntések épülnek;
 a személyes adatok különleges kategóriái, vagy, büntetőjogi felelősség megállapítására
vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy
számban történő kezelése; vagy
 nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése.
Jelen rendelkezések nem vonatkoztathatók az óvoda intézményére, ennek ellenére,
figyelemmel arra, hogy a felügyeleti hatóságnak össze kell állítania és nyilvánosságra kell
hoznia az olyan adatkezelési műveletek típusainak a jegyzékét, amelyekre vonatkozóan
adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végezni.
Ezen felül a felügyeleti hatóság összeállíthatja és nyilvánosságra hozhatja az olyan adatkezelési
műveletek típusainak a jegyzékét is, amelyekre vonatkozóan nem kell adatvédelmi
hatásvizsgálatot végezni.
Ez a jegyzék, illetve lista jelenleg nem ismert, de tartalmazhat óvodai kockázatokat is, így a
hatásvizsgálat lehetősége nem zárható ki.
A hatásvizsgálat folyamata

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com

Kockázatmenedzsment
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Bkr.) módosításának hatályba lépését követően,
2016. október 1-jétől minden költségvetési szervként működő intézmény, így az óvodák is
kötelesek integrált kockázatkezelési rendszert működtetni. Ennek megvalósításhoz az
intézményekben a 6. § (4) bekezdése értelmében, a költségvetési szerv vezetője köteles
szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az
integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. A Bkr.-nek való megfelelés érdekében az intézmények
rendelkeznek Kockázatkezelési Szabályzattal. Jelen szabályzat így részletes szabályozást erre
külön nem tartalmaz.

ADATVÉDELMI INCIDENS
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely az Óvoda által továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Adatvédelmi incidens esetén az Óvoda nevében az Óvoda vezetője legkésőbb 72 órával az után,
hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott köteles azt bejelenteni a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár
kockázattal a személyes adat jogosultjának jogaira és szabadságaira.
A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:
 az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és érintett adatok kategóriái és
hozzávetőleges számuk,
 az Óvoda, valamint az Óvoda vezetőjének neve és elérhetősége,
 az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények,
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 az adatvédelmi incidens orvoslására, következményei enyhítésére tett vagy tervezett
intézkedések ismertetése.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a személyes adat
jogosultjának jogaira és szabadságaira, úgy az Óvoda nevében az Óvoda vezetője
haladéktalanul köteles az adatvédelmi incidensről az érintettet tájékoztatni.
Az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket,
annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket, nyilván kell tartani. E nyilvántartás
lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az adatvédelmi incidens kezelésére
vonatkozó követelményeknek való megfelelést.

A SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA,
MEGTEKINTÉSE
A jelen Szabályzat kihirdetés után lép hatályba.
A jelen Szabályzatot a hatályba lépését követően keletkező, illetve fennálló valamennyi
jogviszonyra alkalmazni kell. A jelen Szabályzat hatályba lépését követően az Óvoda vezetője
köteles az Óvoda honlapján közzé tenni tájékoztatni az érintetteket.
Az Óvoda nevelőtestülete ezennel felhatalmazza az Óvoda vezetőjét, hogy a jelen Szabályzattal
összefüggő jogszabályok módosításait mindenkor átvezesse és a Szabályzat hatályosított
változatát az Óvoda honlapján közzétegye.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Amennyiben a jelen Szabályzat szerint kiskorú személy nyilatkozat tételére köteles vagy
jogosult, úgy a cselekvőképtelen kiskorú helyett és nevében törvényes képviselője jár el, a
korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
képviselője hozzájárulására szükséges.
A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok
módosulásáig érvényes.
A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg.
A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az
intézményben kialakult szokásrend szerint történik.
A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az adatnyilvántartásban
és – kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező érvényű.
Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy az Adatkezelési Szabályzatban foglalt
előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven
aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.

Záradék, legitimáció
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A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Adatkezelési Szabályzatát az alkalmazotti testület tagjai
megismerték. Az aláírásokat a melléklet tartalmazza.
Kápolnásnyék, 2018. Június 10.

..................................................
óvodavezető

Az Adatkezelési Szabályzat tartalmát megismertem, tudomásul vettem.
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Aláírás
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Az Adatkezelési Szabályzatot a SZÜLŐI SZERVEZET vezető megismertette és a többi taggal
ismertette és elfogadtatta.
Kelt:2018. Június 10.

SZSZ elnök

1. sz. melléklet
Tájékoztató a személyes adatok óvodai kezeléséről az óvodával óvodai jogviszonyban
álló gyermekek szülei, gondviselői számára
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
2475 Kápolnásnyék Fő út 41.
Tisztelt Szülők!
Jelen tájékoztató a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Adatkezelés Szabályzata és egyéb belső
szabályzatai (SZMSZ, Házirend), valamint a működést befolyásoló saját dokumentumai
alapján (Pedagógia Program, Munkatervek) készült, az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó hazai jogszabályok megtartására.
1. Adatkezelő:
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Neve: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Cím: 2475, Kápolnásnyék Fő út 41.
Adatkezelő képviselője: Domakné Vagyóczki Erika óvodavezető
Az
Adatkezelő
adatvédelemmel
kapcsolatos
kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com.hu
2.

elérhetősége:

Adatkezelés célja:

2.1
Az óvodai jogviszony létrejötte
Az adatkezelés jogalapja: hatályos jogszabályok
Adatok megadása feltétele az óvodai jogviszony létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása
esetén az Adatkezelő nem tud a hatályos jogszabályok alapján jogviszonyt létesíteni a
gyermekkel.
A kezelt adatok körét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 43-44. §-ai,
valamint további ágazati jogszabályok határozzák meg.
Az Érintett a jogszabályok alapján kötelező személyes adatok kezelését jelen tájékoztató
aláírásával tudomásul veszi.
2.2
Az óvodai ellátás biztosítása, kedvezmények igénybevétele
Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)
Adatok megadása feltétele az óvodai ellátás biztosításának. Az adatmegadás elmaradása esetén
az Adatkezelő nem tudja garantálni a gyermek étkezési ellátását.
A kezelt adatok körét a gyermekétkezésre és azok kedvezményes igénybevételére vonatkozó
hatályos jogszabályok határozzák meg.
Az Érintett a jogszabályok alapján kötelező személyes adatok kezelését jelen tájékoztató
aláírásával tudomásul veszi.
2.3
Részvétel az óvodai programokban
Adatkezelés jogalapja: az intézmény működését meghatározó belső szabályzatok,
dokumentumok (Pedagógia Program, SZMSZ, Házirend, Munkatervek) betartásához,
megvalósításhoz kapcsolódó jogos érdek.
Az Adatkezelő jogos érdeke, a fenti célból, az óvodai jogviszonyhoz kapcsolódó feladatai
biztonságos és minőségileg is garantált elvégzéséhez szükséges Érintetti adatokat
nyilvántartani.
A jelentkező, az óvodai jogviszony létesítésével vállalja az egyedi óvodai szolgáltatások
biztosításához. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a
megrendelt szolgáltatást, így az óvodai jogviszony létesítése is megkérdőjelezhető.
A kezelt adatok köre:
● Szülő, gondviselő, munkahelye, napközbeni elérhetősége
● A gyermek elvitelére jogosult személyek neve, telefonszáma
2.4

Óvodai program(ok)ról, szolgáltatás(ok)ról információ nyújtása

2.4.1. Az információk nyújtása, jelentkeztetés papír alapú dokumentumon
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
Az Érintett írásban tett nyilatkozatával elfogadja és jelen tájékoztató alapján, külön
nyilatkozatában hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez, az adatok nyilvános
megjelenéshez.
A kezelt adatok köre:
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●
●

név (szerinti jelentkezés óvodai programokra)
egyéb a program biztosításához szükséges személyes adat

2.4.2. Az információk nyújtása elektronikus úton, regisztrált felhasználók számára
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
Az Érintett írásban tett külön nyilatkozatával elfogadja és jelen tájékoztató alapján hozzájárul
a személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt adatok köre:
● Szülő, gondviselő e-mail címe
● Felhasználó által megadott kiegészítő információk
● egyéb a program biztosításához szükséges személyes adat
3.

Érintettek köre

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvodával jogviszonyban álló gyermekek és szülői, gondviselői
4. Az adatkezelés időtartama
Általános szabály, alapesetben: az óvodai jogviszony időtartama.
Az állami támogatások igénybevételéhez szükséges adatok tárolására vonatkozóan: a hatályos
pénzügyi, számviteli jogszabályok az irányadók.
Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig.
5. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az Adatkezelő az adatkezelés során az óvodai szolgáltatások teljesítéséhez, a vele szerződött
adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: étkeztetést biztosító szolgáltató, külső fejlesztő szakemberek, IT
üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, esetleges óvodai programok szolgáltatói (pl.
személyszállítás).
6. Az adatok megismerésére jogosultak köre:
A megismert adatokat az Adatkezelő a 5. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével
harmadik félnek nem adja át.
A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt
alkalmazottai ismerhetik meg.
7. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli
harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.
8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:
Az adatokat az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak alapján zárt
rendszerben kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, hogy:
● az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
● csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való
feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen
hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
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az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő
adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
● gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és
védelméről.
●

Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az Érintettre nézve magas kockázattal
járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Az Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított
adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a
harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel
tartozik.
9. Az Érintettek jogai
Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél
● kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
● kérheti adatainak helyesbítését,
● tájékoztatást kérhet az adatkezelésről,
● kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.
Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
Az Érintett rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról,
az ehhez kiadott óvodai nyomtatvány felhasználásával.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben
a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja
(indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.
9.1
A tájékoztatási kötelezettség ideje
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a
személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon
belül, illetve legalább az Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan
más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való
közlésekor tájékoztatást nyújt a személyes adatok kezeléséről.
Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az Érintettet
erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
9.2. A tájékoztatás költsége
Az Óvoda az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat díjmentesen biztosítja.
9.3
Tájékoztatás megtagadása
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az
Óvoda, mint Adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az
Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
Ha az Érintett kérelme – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Óvoda megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett
ugyanazon tárgyú jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.
9.4

Tiltakozáshoz való jog
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Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek
vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az Óvoda a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető
legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a
további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az
Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz
fordulhat.
10. Jogorvoslat:
Bármely Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására
is, az Adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás
illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.
Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál:
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Elehetőségek: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,
Dátum: ……………………..........................................

A fenti tájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat elfogadom.

__________________________
törvényes szülő, gondviselő

__________________________
törvényes szülő, gondviselő

2. sz. melléklet
Tájékoztató a személyes adatok óvodai kezeléséről az Óvoda alkalmazottai számára
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
2475, Kápolnásnyék Fő út 41..
Tisztelt Kolléga!
Jelen tájékoztató a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Adatkezelés Szabályzata és egyéb belső
szabályzatai (SZMSZ, Házirend), valamint a működést befolyásoló saját dokumentumai
alapján (Pedagógia Program, Munkatervek) készült, az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó hazai jogszabályok megtartására.
Bármely hivatkozott dokumentum változásával a tájékoztató is módosulhat.
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A tájékoztatás az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.
1. Adatkezelő:
Neve: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Cím: 2475, Kápolnásnyék Fő út 41.
Adatkezelő képviselője: Domakné Vagyóczki Erika óvodavezető
Az
Adatkezelő
adatvédelemmel
kapcsolatos
kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com.hu

2.

elérhetősége:

Adatkezelés célja:

2.1
A közalkalmazotti jogviszony létrejötte
Az adatkezelés jogalapja: hatályos jogszabályok
Adatok megadása feltétele a közalkalmazotti jogviszony létrejöttének. Az adatmegadás
elmaradása esetén az Adatkezelő nem tud a hatályos jogszabályok alapján jogviszonyt létesíteni
a munkavállalóval.
A kezelt adatok körét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. §, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete, valamint
további ágazati jogszabályok határozzák meg.
Az Érintett a jogszabályok alapján kötelező személyes adatok kezelését jelen tájékoztató
aláírásával tudomásul veszi.
2.2
Az alkalmazotti juttatások biztosítása, étkezés igénybevétele
Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi, munkaügyi és számviteli törvényi
megfelelés)
Adatok megadása feltétele a közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó feltételek
biztosításának. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja garantálni a
közalkalmazotti juttatások folyósítását.
Az Érintett a jogszabályok alapján kötelező személyes adatok kezelését jelen tájékoztató
aláírásával tudomásul veszi.
2.3
Részvétel az óvodai programokban, az óvoda zavartalan működésének biztosítása
Adatkezelés jogalapja: az intézmény működését meghatározó belső szabályzatok,
dokumentumok (Pedagógia Program, SZMSZ, Házirend, Munkatervek) betartásához,
megvalósításhoz kapcsolódó jogos érdek.
Az Adatkezelő jogos érdeke, a fenti célból, az óvodai jogviszonyhoz kapcsolódó feladatai
biztonságos és minőségileg is garantált elvégzéséhez szükséges Érintetti adatokat
nyilvántartani.
A jelentkező, a közalkalmazotti jogviszony létesítésével vállalja az óvodai működés
biztosításhoz szükséges adatai megadását. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő
nem tudja biztosítani a zavartalan óvodai működést, így a közalkalmazotti jogviszony létesítése
is megkérdőjelezhető.
3. Érintettek köre
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvodával közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállaló.
4.

Az adatkezelés időtartama
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Általános szabály, alapesetben: a közalkalmazotti jogviszony időtartama.
Az állami támogatások igénybevételéhez szükséges adatok tárolására vonatkozóan: a hatályos
pénzügyi, számviteli jogszabályok az irányadók.
Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig.
5. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az Adatkezelő az adatkezelés során az óvodai szolgáltatások teljesítéséhez, a vele szerződött
adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: étkeztetést biztosító szolgáltató, IT üzemeltetők, webtárhely
szolgáltatók, esetleges óvodai programok szolgáltatói (pl. személyszállítás).
6. Az adatok megismerésére jogosultak köre:
A megismert adatokat az Adatkezelő a 5. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével
harmadik félnek nem adja át.
A rögzített adatokat csak az Adatkezelő erre felhatalmazott alkalmazottai és az
adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.
7. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli
harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.
8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:
Az adatokat az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak alapján zárt
rendszerben kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, hogy:
● az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
● csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való
feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen
hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
● az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő
adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
● gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és
védelméről.
Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az Érintettre nézve magas kockázattal
járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Az Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított
adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a
harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel
tartozik.
9. Az Érintettek jogai
Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél
● kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
● kérheti adatainak helyesbítését,
● tájékoztatást kérhet az adatkezelésről,
● kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.
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Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
Az Érintett rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben
a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja
(indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.
9.1
A tájékoztatási kötelezettség ideje
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a
személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon
belül, illetve legalább az Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan
más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való
közlésekor tájékoztatást nyújt a személyes adatok kezeléséről.
Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az Érintettet
erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
9.2. A tájékoztatás költsége
Az Óvoda az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat díjmentesen biztosítja.
9.3
Tájékoztatás megtagadása
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az
Óvoda, mint Adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az
Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
Ha az Érintett kérelme – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja
a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett
ugyanazon tárgyú jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.
9.4
Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek
vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az Óvoda a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető
legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a
további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az
Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz
fordulhat.
10. Jogorvoslat:
Bármely Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására
is, az Adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás
illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
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Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál:
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Elehetőségek: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,
Dátum: ……………………..........................................

A fenti tájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat elfogadom.

__________________________
közalkalmazott

3. sz. melléklet
Tájékoztató a személyes adatok óvodai kezeléséről az óvodával szerződéses
jogviszonyban álló szolgáltatók számára
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
2475 Kápolnásnyék Fő út 41.
Tisztelt Partnerünk!
Jelen tájékoztató a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Adatkezelés Szabályzata és egyéb belső
szabályzatai (SZMSZ, Házirend), valamint a működést befolyásoló saját dokumentumai
alapján (Pedagógia Program, Munkatervek) készült, az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó hazai jogszabályok megtartására.
Bármely hivatkozott dokumentum változásával a tájékoztató is módosulhat.
A tájékoztatás az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.
1.

Adatkezelő:
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Neve: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Cím: 2475, Kápolnásnyék Fő út 41.
Adatkezelő képviselője: Domakné Vagyóczki Erika óvodavezető
Az
Adatkezelő
adatvédelemmel
kapcsolatos
kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com.hu

2.

elérhetősége:

Adatkezelés célja:

Az óvodával történő szerződéses jogviszony létrejötte
Az adatkezelés jogalapja: hatályos jogszabályok
Adatok megadása feltétele a szerződés megkötésnek. Az adatmegadás elmaradása esetén
Adatkezelő nem tud a hatályos jogszabályok alapján szerződést kötni a szolgáltatóval.
A kezelt adatok körét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá pénzügyi,
és számviteli törvényi megfelelés írja elő.
Adatok megadása feltétele a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó feltételek biztosításának.
Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem jogosult a szerződés megkötésre.
Az Érintett a jogszabályok alapján kötelező személyes adatok kezelését jelen tájékoztató
aláírásával tudomásul veszi.
3. Érintettek köre
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvodával szerződéses jogviszonyt létesíteni kívánó
szolgáltatók, egyéni vállalkozók.
4. Az adatkezelés időtartama
A szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges adatok tekintetében: a szerződéses
jogviszony időtartama.
A pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó adatok kezelésére vonatkozóan: a hatályos pénzügyi,
számviteli jogszabályok az irányadók.
5. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az Adatkezelő az adatkezelés során a pénzügyi teljesítés érdekében, a vele szerződött
adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzett(ek) kategóriái: az Óvoda gazdálkodásával megbízott szervezet.
6. Az adatok megismerésére jogosultak köre:
A megismert adatokat az Adatkezelő a 5. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével
harmadik félnek nem adja át.
A rögzített adatokat csak az Adatkezelő erre felhatalmazott alkalmazottai és az
adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.
7. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli
harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.
8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:
Az adatokat az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak alapján zárt
rendszerben kezeli.

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, hogy:
● az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
● csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való
feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen
hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
● az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő
adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
● gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és
védelméről.
Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az Érintettre nézve magas kockázattal
járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Az Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított
adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a
harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel
tartozik.
9. Az Érintettek jogai
Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél
● kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
● kérheti adatainak helyesbítését,
● tájékoztatást kérhet az adatkezelésről,
● kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.
Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
Az Érintett rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben
a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja
(indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.
9.1
A tájékoztatási kötelezettség ideje
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a
személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon
belül, illetve legalább az Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan
más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való
közlésekor tájékoztatást nyújt a személyes adatok kezeléséről.
Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az Érintettet
erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
9.2. A tájékoztatás költsége
Az Óvoda az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat díjmentesen biztosítja.
9.3
Tájékoztatás megtagadása
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az
Óvoda, mint Adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az
Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com
Ha az Érintett kérelme – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja
a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett
ugyanazon tárgyú jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.
9.4
Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek
vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az Óvoda a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető
legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a
további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az
Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz
fordulhat.
10. Jogorvoslat:
Az Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az
Adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és
melynek során a bíróság soron kívül jár el.
Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál:
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Elehetőségek: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,
Dátum: ……………………..........................................
A fenti tájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat elfogadom.
__________________________
szerződéses partner
4. sz. melléklet
SZÜLŐI NYILATKOZAT ADATFELHASZNÁLÁSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL
………………………………………….…………….gyermek szülője/gondviselője/nevelője
tudomásul veszem, hogy

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com












az óvodai étkeztetés biztosításával,
az óvodai előjegyzési és felvételi napló vezetésével,
az óvodai szakvéleménnyel,
az orvosi vizsgálatokkal,
SNI dokumentációval,
szülői felügyeleti joggal,
szakértői javaslat iránti kérelemmel,
felmentés a rendszeres óvodába járás illetve foglalkozásokról való felmentés alól,
az óvodai különfoglalkozásokra való jelentkezéssel,
az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentésével,
az óvodai ellátás igénybevételével kapcsolatosan és további a törvények és
jogszabályok által előírt nyilatkozatokban megadott személyes és különleges
adatokat a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda az Adatkezelési tájékoztatója alapján
kezeli.

Nyilatkozom arról, hogy a(z) …………………………………………………………. Óvoda, a
magam és gyermekem (gyermek neve: …………………………………………… szül. ideje:
…….………....), az alábbi dokumentumokban szereplő, önként szolgáltatott adatokat a
továbbiakban csak a dokumentumon szereplő okból használhatja fel, egyéb okból nem
kezelheti.
Azon óvodai programok és tevékenységek esetében, melyben a jogalap a szülői hozzájárulás
az alábbiak szerint nyilatkozom.
Kérjük minden pontban a megfelelő szöveg aláhúzásával (igen/nem)
szíveskedjenek nyilatkozni,
és minden oldalt aláírásukkal szíveskedjenek ellátni!

ADATTERÜLET
szülői nyilatkozat az intézményi alapdokumentumok megismeréséről (közös listán
névvel, aláírással)
szülői szervezet, óvodaszék, alapítványi támogatások adományok (étel, tárgyi, pénzbeni)
szülői nyilatkozatok (hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez) házirend
átvétele, hozzájárulás az óvodai programokon gyermeke részvételéhez, intézményen
kívül történő programokon való részvétel engedélyezésével közös listán névvel,
aláírással)
fenntartói, családsegítő vagy egyéb szervezet adományai, pályázataihoz történő
adatszolgáltatás
feljegyzések, jegyzőkönyvek a fogadóórákról, szülői értekezletekről (hozzászólások,
aláírások)
az óvoda által szervezett programokon történő fotózások alkalmával készült fotókat az
intézmény szabadon (bármilyen célból, bármikor) megjelenítheti az:
● óvoda honlapján
● a csoport zárt facebook csoportjában
● az intézmény mindennemű rendezvényén (pl. Kiállítás)

hozzájárulok
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem

igen/nem
igen/nem

igen/nem
igen/nem
igen/nem

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com
ADATTERÜLET
●
●

Intézményi dokumentációkban (beszámolók, pályázatok,……)
kerületi/városi/települési folyóirat és egyéb szakmai újságban, önkormányzati
honlapon
az óvoda által szervezett rendezvények, ügyeleti időszakok, részvételi igényfelméréseit
az óvodában nyilvánosan kifüggeszthessék
térítéses fakultatív szolgáltatások igénylése, finanszírozása (sport, néptánc, angol,….,
közös listán névvel, aláírással)
óvodai (finanszírozást igénylő) programok szülői hozzájárulása (óvodai fotózás,
kirándulás, színházlátogatás, közös listán névvel, aláírással)

hozzájárulok
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem

gyermekegészségügyi szolgáltatások igénybevétele, engedélyezése (általános vizsgálat,
fogászat, szemészet, gyógytestnevelés, ……közös listán névvel, aláírással)

igen/nem

intézményi beléptető rendszer engedélyezése (kód)

igen/nem

levelezési listában történő megjelenés (név, e-mail cím)

igen/nem

Dátum: ……………………..........................................

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési
nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult.
(A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján: a nevelési,
oktatási intézménynek nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az
erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult
hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.

__________________________
szülő, gondviselő
neve (nyomtatott betűvel)

__________________________
szülő, gondviselő
neve (nyomtatott betűvel)

__________________________
szülő, gondviselő
aláírása

__________________________
szülő, gondviselő
aláírása

5. sz. melléklet
SZÜLŐI NYILATKOZAT ADATFELHASZNÁLÁSI HOZZÁJÁRULÁS
VISSZAVONÁSÁRÓL

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com
………………………………………….…………….gyermek szülője/gondviselője/nevelője
tudomásul veszem, hogy
 az óvodai étkeztetés biztosításával,
 az óvodai előjegyzési és felvételi napló vezetésével,
 az óvodai szakvéleménnyel,
 az orvosi vizsgálatokkal,
 SNI dokumentációval,
 szülői felügyeleti joggal,
 szakértői javaslat iránti kérelemmel,
 felmentés a rendszeres óvodába járás illetve foglalkozásokról való felmentés alól,
 az óvodai különfoglalkozásokra való jelentkezéssel,
 az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentésével,
 az óvodai ellátás igénybevételével kapcsolatosan és további a törvények és
jogszabályok által előírt nyilatkozatokban megadott személyes és különleges
adatokat a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda az Adatkezelési tájékoztatója alapján
kezeli.
Nyilatkozom arról, hogy a(z) …………………………………………………………. Óvoda, a
magam és gyermekem (gyermek neve: …………………………………………… szül. ideje:
…….………....), az alábbi dokumentumokban szereplő, önként szolgáltatott adatokat a
továbbiakban nem használhatja fel, nem tárolhatja, nem kezelheti, nem továbbítja az óvodai
adatszolgáltatásokhoz, programokhoz, rendezvényekhez.
Azon óvodai programok és tevékenységek esetében, melyben a jogalap a szülői hozzájárulás
az alábbiak szerint nyilatkozom.
Kérjük minden pontban a megfelelő szöveg beírásával (igen/nem)
szíveskedjenek nyilatkozni,
és minden oldalt aláírásukkal szíveskedjenek ellátni!
A ki nem töltött jelölő négyzet a hozzájárulás fennmaradását jelenti!

ADATTERÜLET
szülői nyilatkozat az intézményi alapdokumentumok megismeréséről (közös
listán névvel, aláírással)
szülői szervezet, óvodaszék, alapítványi támogatások adományok (étel, tárgyi,
pénzbeni)
szülői nyilatkozatok (hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez)
házirend átvétele, hozzájárulás az óvodai programokon gyermeke részvételéhez,
közös listán névvel, aláírással)
fenntartói, családsegítő vagy egyéb szervezet adományai, pályázataihoz történő
adatszolgáltatás

hozzájárulok
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com
hozzájárulok
igen/nem

ADATTERÜLET
feljegyzések, jegyzőkönyvek a fogadóórákról, szülői értekezletekről
(hozzászólások, aláírások)
az óvoda által szervezett programokon történő fotózások alkalmával készült
fotókat az intézmény szabadon (bármilyen célból, bármikor) megjelenítheti az:
● óvoda honlapján
● a csoport zárt facebook csoportjában
● az intézmény mindennemű rendezvényén (pl. Kiállítás)
● Intézményi dokumentációkban (beszámolók, pályázatok,……)
● kerületi/városi/települési folyóirat és egyéb szakmai újságban,
önkormányzati honlapon
az óvoda által szervezett rendezvények, ügyeleti időszakok, részvételi
igényfelméréseit az óvodában nyilvánosan kifüggeszthessék
térítéses fakultatív szolgáltatások igénylése, finanszírozása (sport, néptánc,
angol,…., közös listán névvel, aláírással)
óvodai (finanszírozást igénylő) programok szülői hozzájárulása (óvodai fotózás,
kirándulás, színházlátogatás, közös listán névvel, aláírással)

igen/nem

igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem

gyermekegészségügyi szolgáltatások igénybevétele, engedélyezése (általános
vizsgálat, fogászat, szemészet, gyógytestnevelés, ……közös listán névvel,
aláírással)

igen/nem

kamerarendszer működésének hozzájárulása (közös listán névvel, aláírással)

igen/nem

intézményi beléptető rendszer engedélyezése (kód)

igen/nem

levelezési listában történő megjelenés (név, e-mail cím)

igen/nem

Dátum: ……………………..........................................
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési
nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult.
(A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján: a nevelési,
oktatási intézménynek nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az
erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult
hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.

__________________________
szülő, gondviselő
neve (nyomtatott betűvel)

__________________________
szülő, gondviselő
neve (nyomtatott betűvel)

__________________________
szülő, gondviselő
aláírása

__________________________
szülő, gondviselő
aláírása

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com
6. sz. melléklet

Munkavállalói adatkezelési nyilatkozat

Alulírott ................................................................................................munkavállaló tudomásul
veszem, hogy a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda, mint munkáltatóm, a jogviszony létesítésekor
felvett és a hatályos jogszabályok által nyilvántartásra előírt személyes adataimat nyilvántartja.
Nyilatkozom, hogy a(z) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Adatkezelési Szabályzatában,
valamint az Óvoda egyéb szabályzataiban foglaltakat tudomásul vettem, és az ezekben
foglaltak szerinti személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.
Tudomásul veszem továbbá, hogy mint közfeladatot ellátó személy, nevem és beosztásom
közérdekű adatnak minősül.
A személyes adataimban történt változásokat 8 napon belül munkáltatómnak bejelentem.

Dátum: ……………………..........................................

................................................
munkavállaló

____________________Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda_________________________
Kápolnásnyék, Fő u.41. Tel./ Fax: +36 (22) 368-275 Email.: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com

7. sz. melléklet
ALKALMAZOTTI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
fénykép és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához

Alulírott (név: ………………..………….., született: …………...………., anyja neve:
……………………………..….., lakcím: ………………….…………..………….., mint a
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda (székhely: 2475, Kápolnásnyék Fő út 41..,) (továbbiakban
Óvoda) munkavállalója
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § alapján, önkéntesen,
befolyásmentesen hozzájárulok ahhoz, hogy rólam képmás (fotó vagy videó) és / vagy
hangfelvétel készüljön a tudtommal, az Óvodával fennálló jogviszonyom időtartama alatt, a
munkáltatóm által szervezett külső-belső rendezvényen, illetve mindazon eseményeken, ahol
az Óvoda szervezésében és/vagy képviseletében veszek részt.
Hozzájárulásom alapján felhatalmazom az óvodát, hogy a honlapon, a belső kommunikációs
anyagokban és felületeken felhasználja, közzétegye és nyilvánosságra hozza az intézmény
bemutatása, népszerűsítése és információközlés céljából a felvételeket.
Tudomásom van arról és elfogadom, hogy hozzájárulásom az esetleges nyilvánosságra hozatal
és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, a korlátozás
csak a tiltó nyilatkozatom megtételét és / vagy jogviszonyom megszűnését követő időszakra
köti az óvodát.

Dátum: .........................................................

...................................................
közalkalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:
............................................... (név)

............................................. (név)

............................................... (lakcím)

......................................... (lakcím)

............................................... (aláírás)

......................................... (aláírás)

