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A közfeladatot ellátó szerv egyes szervezeti egységek feladatai 

 

Az óvoda és az általános iskola és által ellátott feladatok: 

 a horvát nemzetiségi óvodai nevelés, az iskolai nevelésre-oktatás, a kollégiumi 
nevelésre-oktatás, továbbá az ezekkel összefüggő szolgáltató és igazgatási 
tevékenység.  

 a horvát nemzetiség anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a 
tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, 
szülők és a köznevelésben foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek 
meghatározása, biztosítása. 

- óvodai nevelés, 

- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 

- általános iskolai nevelés-oktatás, 

- nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, 

- fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, (korepetálás) 

- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 

- pedagógia-szakmai szolgáltatás. 

 

Az Njtv. 2.§ 4. a)-b) pontjai, valamint 22.§-32.§ rendelkezései szerint.  

 magyarul és nemzetiségi, horvát nyelven (két nyelven) folyó nevelés, oktatás.  

 az intézmény feladata a nemzetiségi pedagógiai program részét alkotó helyi tanterv 

alapján az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás.  

 a nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és 

tehetségének megfelelő középfokú továbbtanulást, pályaválasztást. Pedagógiai 

tevékenység keretén belül biztosítani az integrációs nevelés, oktatás halmozottan 

hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek részére.  

 az általános iskola évfolyamainak száma: nyolc, alsó tagozat 1-4. osztály, felső tagozat 

5-8. osztály.  

 nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás. 

 különleges gondozás keretében nyújtott ellátás: gyógypedagógiai (konduktív) ellátás a 

sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak a gyógypedagógiai nevelésben-

oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben.  

 az integrált nevelés és oktatás a sajátos nevelési igényű gyermekek következő 

csoportjára vonatkozik: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
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Gyógypedagógia (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az 

iskolában (SNI). 

 a gyermekek napközbeni ellátása délutáni napközis, és tanulószobai foglalkozás 

keretében történik. 

 az intézmény feladata, hogy a nemzetiségi óvodai nevelési program alapján, három 

éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb hétéves 

korig gondoskodjon a gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások tartásáról.  

 az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők 

igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermekek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatainak.  

 az intézmény szabályzatában meghatározott feltételek mellett, indokolt esetben az 

óvodába felvehető a két és fél éves kort betöltött gyermek is. 

A gazdasági szervezet által ellátandó feladatok: 

 a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználással, és az intézményi 
hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatok,  

 a költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével 
kapcsolatos operatív feladatok,  

 a pénzgazdálkodással, a bankszámla-kezeléssel és házipénztár-kezeléssel 
kapcsolatos feladatok, 

 az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel kapcsolatos feladatok,  

 a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok,  

 a munkaerővel való gazdálkodás pénzügyi feladatok, 

 

 

 

 a könyvvezetéssel, a beszámolással és év közben a gazdálkodással kapcsolatos 
tájékoztatók adatszolgáltatások elkészítéséhez köthető feladatok, 

 az adatszolgáltatással (NAV: szja, kifa, eho, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási 
járulék, munkaerő-piaci járulék, szociális hozzájárulás, rehebilitációs hozzájárulás, áfa, 
biztosítotti bejelentése, MÁK: üres álláshelyek, OHÖ: vagyonkataszter) kapcsolatos 
feladatokat; 

 a belső kontroll rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok, 

 belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok. 

 

 

 

 


