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A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 40.§.-ának (2) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Piroska Óvoda nevelıtestülete az alábbi 

Szervezeti és Mőködési Szabályzatot (a továbbiakban SZMSZ) fogadta el. 

 

I.  ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 

 

Meghatározza a Piroska Óvoda, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az 

intézményi mőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó 

megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. 

 

2. Az SZMSZ hatálya 

 

Jelen SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi vezetıjére, 

közalkalmazottjára, az óvodába járó gyermekek közösségére. Az SZMSZ-ben foglalt 

rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba 

kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. 

 

3. Az SZMSZ jogszabályi alapja 

 

♦ A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.),  

♦ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. tv. (Kjt.) és annak 

módosításai 

♦ 31/2008. (XI.24.) OKM rendelet a közoktatás minıségbiztosításáról és 

minıségfejlesztésérıl szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet módosítása 

♦ 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet (R) és módosításai 

♦ 11/1994. évi (VI.8.) MKM. Rendelet: A nevelési-oktatási intézmények 

mőködésérıl 

♦ Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormányrendeletek 

♦ A képzési kötelezettségrıl és pedagógiai szolgáltatásokról szóló 14/1994. 

(VI.24) MKM rendelet 
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♦ A katasztrófák elleni védekezésrıl és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 

44/2007. (XII.29.) OKM rendelet 

♦ A 93/2003 (IV.24.) Kormányrendelet    a pedagógus továbbképzésekrıl 

 

 

4. Az SZMSZ hatálybalépése 

 

Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba és határozatlan idıre szól. 

Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és mőködési 

tekintetben változás áll be, illetve ha a szülık, vagy a nevelıtestület minısített 

többséggel erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Ktv. 40. §.-

a határozza meg. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályon kívül helyezıdik az óvoda 

korábbi SZMSZ-e. Az SZMSZ 1 példányát az óvodában  ki kell függeszteni, s arról az 

elsı szülıi értekezleten a szülıknek tájékoztatást kell adni. 

 

 

5. Az SZMSZ személyi hatálya 

 

♦ az óvodába járó gyermekek közössége, 

♦ a gyermekek szülei, törvényes képviselıi, 

♦ a nevelıtestület, 

♦ az intézményvezetı, vezetı helyettes,  

♦ a nevelımunkát segítık, 

♦ egyéb munkakörben dolgozók. 
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II.  AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI 

 

  

1. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZİI  

 

♦ Az intézmény neve:  Piroska Óvoda 

♦ Az intézmény alapítója:  Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente 

 Önkormányzata 

♦ Az intézmény fenntartója:  Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente 

 Önkormányzata 

♦ Az alapító okirat száma és kelte:  298/2009. (V.25.) Kt. határozat 

♦ Az intézmény címe:  1171 Budapest, Pesti út 368. 

♦ Az intézmény típusa:  Óvoda, nevelı intézmény 

♦ Az intézmény OM azonosítója:  034638 

♦ Az intézmény telefonszáma:  258-1665 

♦ Az intézmény fax száma:  253-5558 

♦ Az intézmény e-mail címe:  piroskao@enternet.hu 

♦ Az intézmény honlapja:  www.piroskaovoda.hu 

♦ Az óvoda 2 db bélyegzıjének lenyomata: 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény állami feladatként ellátandó tevékenysége 

 

85101 Óvodai nevelés 

 

Az óvoda három éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, 

legkésıbb 8 éves korig nevelı intézményként ellátja a szülık igényei szerint az óvodai 

neveléssel, a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is. 
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Az intézmény szakmai és pedagógiai programja során együttmőködik más közoktatási 

intézményekkel. 

 

Alaptevékenység területei 

 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

2009. december 31-ig hatályos: 80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 

 

851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Óvodai nevelési tevékenység sajátossága: 

♦ táplálékallergiás gyermekek integrált nevelése 

♦ sajátos nevelési igényő, testi fogyatékos gyermekek integrált nevelése 

 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

2009. december 31-ig hatályos. 55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

 

 

 
Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenység 

 

♦ Önköltséges foglalkozások: úszás, lovaglás, kézmőves foglalkozás, ovi-torna, 

ovi-foci, 

♦ A fenntartó az óvodai csoportok számát 5 csoportban határozta meg. 

♦ A felvehetı maximális gyermeklétszám: 145 fı 

♦ Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, részben önálló gazdálkodással 

rendelkezik. 

♦ Engedélyezett dolgozói létszám: 21,5 fı 

Az intézmény fenntartási és mőködési költségeit a naptári évenként összeállított és a fenntartó 

által jóváhagyott költségvetésben irányozza elı. A fenntartó szervnek kell gondoskodnia az 

alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökrıl, melynek alapját a költségvetési törvény 
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által garantált normatív támogatás, és az önkormányzat által biztosított kiegészítı támogatás 

biztosítja.  

Az intézmény gazdálkodási jogköre, a gazdálkodással összefüggı jogosítványok a Budapest 

Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a részben 

önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelısségvállalás 

rendjérıl szóló szabályzat alapján: 

♦ tervezés 

♦ pénzkezelés - pénzellátás 

♦ az intézmények elıirányzat módosítása 

♦ kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendje 

♦ számvitel, analitikus nyilvántartás, 

♦ információáramlás, beszámolás, 

♦ mőködtetés, vagyonkezelés 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon 

A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyén lévı ingatlan, a rajta 

található óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában leltár 

szerint nyilvántartott nagy értékő tárgyi eszközök.  

Szabálytalanság  

Mindaz a cselekmény, ami az intézménynél kárt okozhat vagy indokolatlan kiadási tételt 

eredményez, vagyonkárosodást, vesztést okoz, illetve az intézményi célok elérését valamilyen 

szinten veszélyezteti. A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárásrend kialakítása az 

intézmény vezetıjének kötelessége.  

Megelızéssel kapcsolatban az intézményvezetı felelıssége, hogy a jogszabályoknak 

megfelelı szabályzatok, utasítások rendelkezésre álljanak. A szabályok betartását 

folyamatosan figyelemmel kísérje és szabálytalanság esetén hatékony, mértékarányos 

intézkedés szülessék.  
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Az ingatlan adatai 

Az óvoda a rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb idıre bérletbe 

adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetıség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó 

nevelımunkát.  

Vagyon feletti rendelkezési joga 

Az óvoda a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként 

felhasználni. 

 

Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám  

11784009-15517007 

 

A feladat ellátására szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon 

Az Alapító Okirat 1. számú melléklete szerint. 

 

2.  AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSI ALAPDOKUMENTUMAI 

 
Az alapfeladat jellemzıit tartalmazó intézményi nevelési program fenntartói jóváhagyásáról a 

határozat száma: 611/2008. (XII. 11.) Kt. Határozat, hatályba lépése: 2009. 01. 05. 

 

Feladatmutatók megnevezése és köre 

 

Feladatmutató megnevezése Köre 

Óvodai nevelés, iskolai életmódra való 
felkészítés; a gyermekek létszáma, 
csoportlétszám 

Az óvodába felvett gyermekek 

Intézményi közétkeztetés 

Éves élelmezési napok száma (nap/év) 
Az óvodában étkezı gyermekek, az 
étkeztetést igénybe vevık létszáma 

Pedagógusszakkönyv- vásárlás Az óvodában közalkalmazotti jogviszonyban, 
pedagógusi munkakörben foglalkoztatottak 

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Az óvodában közalkalmazotti jogviszonyban, 
pedagógusi munkakörben foglalkoztatottak 
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A törvényes mőködést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló – 

alapdokumentumok határozzák meg. 

 
♦ Az alapító okirat 

♦ Az óvoda nevelési programja 

♦ Minıségirányítási program 

♦ Házirend  

♦ Az óvoda éves pedagógiai munkaterve 

♦ Jelen SZMSZ, belsı szabályzatok  

♦ Közalkalmazotti szabályzat 

 

2.1. Az alapító okirat, mely tartalmazza az intézmény legfontosabb  

jellemzıit, biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerő mőködését. 

2.2. Az óvoda nevelési programja, mely tartalmazza (Ktv. 47. §.) 

♦ az óvoda nevelési alapelveit, 

♦ azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek 

személyiségének fejlıdését, közösségi életre történı felkészítését, a szociálisan 

hátrányos helyzető gyermekek differenciált fejlesztését, fejlıdésének segítését, 

♦ a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı pedagógiai  tevékenységét, 

♦ a szülı, a gyermek, a pedagógus együttmőködésének formáit, 

♦ a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelımunkát segítı eszközök 

és felszerelések jegyzékét, 

2.3. Az óvoda éves pedagógiai munkaterve 

 
Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok 

megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok idıre beosztott 

cselekvési terve a felelısök megjelölésével. 

Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezetı készíti el. A nevelıtestület 

véleményezi, megvitatja, kiegészíti és a nevelési évet nyitó nevelıtestületi értekezleten 

fogad el. 
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 Az éves munkaterv tartalmazza: 

♦ A kiinduló helyzetképet 

− a pedagógiai munka hangsúlyos területeit, az adott  nevelési évben  

♦ Stratégiai tervet, mely az alábbi pontokra terjed ki: 

− szakmai programok, 

− rendezvények, 

− kapcsolattartási formák, programok, 

− feladatelosztás a nevelıtestületben. 

♦ Gazdálkodást, fejlesztést 

− Az ellenırzı, értékelı tevékenységek ütemezését is. 

 

2.4 A szervezeti és mőködési szabályzat az a helyi dokumentum, amely a magasabb 

jogszabályok elıírásainak figyelembevételével meghatározza egy adott intézmény 

szervezeti felépítését, mőködésének belsı rendjét, valamint a belsı és külsı 

kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket.   

 
 
2.5 A közalkalmazotti szabályzat a munkáltató és a dolgozók közötti mőködési elveket 

és a jogszabálynak megfelelıen a konkrét helyi gyakorlatot rögzíti.   

 
2.6 Az óvoda minıségirányítási programja tartalmazza 

♦ Az óvoda minıségpolitikáját 

♦ Az óvoda minıségfejlesztési rendszerét 

♦ Az óvoda mérési, értékelési rendjét – ezen belül kiemelten a vezetı beosztásban, 

óvodapedagógusi munkakörben dolgozók és a technikai személyzet 

teljesítményértékelési szempontjait és a teljes körő intézményi önértékelés 

periódusait, módszereit. 

♦ Az óvoda mőködésének rendszerét. 

 

2.7 Házirend tartalmazza: 

♦ Óvodánk adatait 

♦ Az óvodai élet rendjét 

♦ Az SNI-s gyermekek fejlesztési rendjét 
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♦ A gyermekek jogaival és kötelességeivel kapcsolatos szabályokat 

♦ A szülık jogaival és kötelességeivel kapcsolatos szabályokat 

♦ A gyermekek védelmét, óvását szolgáló szabályokat 

 

 
 

III. AZ ÓVODA SZERVEZETI RENDSZERE IRÁNYÍTÁSA 

 

1. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje  

 
Az intézmény vezetıje, a fenntartó képviselı-testülete által kerül kinevezésre, az 

érvényes jogszabályoknak megfelelıen. 

Az intézmény képviseletére jogosultak: 

♦ a mindenkori kinevezett óvodavezetı 

♦ illetve annak távolléte esetén az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend az 

irányadó 

 

2. Az óvodavezetı és feladatköre  

 
Az óvoda élén az óvodavezetı áll a Ktv. 54 §.-a alapján, aki az intézmény egyszemélyi 

felelıs vezetıje. 

Az óvoda vezetıje felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért.  

Az óvodavezetı jogkörét, felelısségét feladatait a közoktatási törvény, az óvoda belsı 

szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg.  

 

2.1. Az óvodavezetı felelıs 
  

♦ az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért 

♦ a takarékos gazdálkodásért 

♦ az óvoda gazdálkodási feladatainak megszervezéséért  

♦ a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért 

♦ a számviteli rend betartásáért 

♦ a munkáltatói jogok megfelelı végzéséért 
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♦ a közoktatási információs rendszerrel (KIR) kapcsolatos tájékoztatási feladatok 

ellátásáért, és az óvoda ügyintézésének, irat és adatkezelésének, 

adattovábbításának szabályozásáért 

♦ az óvoda gazdasági eseményeiért 

♦ a pedagógiai munkáért 

♦ a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért 

♦ a nevelımunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

♦ a gyermekbalesetek megelızéséért 

♦ a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért 

♦ a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási 

terv elkészítéséért 

♦ a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért 

♦ az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és minıségbiztosítási rendszerének 

mőködéséért 

 

2.2  Az óvodavezetı feladata 

 
♦ a nevelıtestület vezetése 

♦ a nevelıtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének 

elıkészítése, vezetése 

♦ a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenırzése 

♦ a nevelımunka irányítása és ellenırzése 

♦ a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése 

♦ a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény mőködéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

♦ a közalkalmazotti tanáccsal és a szülıi szervezettel, való együttmőködés 

♦ a kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlása 

♦ az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, 

amelyet jogszabály vagy a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe 

♦ a jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben  
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♦ az intézmény külsı szervek elıtti teljes képviselete azon lehetıség 

figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy 

állandó megbízást adhat 

♦ a jogszabályok által a vezetı hatáskörébe utalt – és át nem ruházott feladatok 

ellátása 

♦ ésszerő, takarékos gazdálkodás megszervezése 

♦ a fenntartó elıtti képviselet 

♦ a vezetıi teendık ellátása az óvoda alapító okiratában megfogalmazott mód és 

idıtartam szerint 

♦ az óvoda külsı szervek elıtti teljes képviselete, illetve annak megszervezése 

♦ a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha 

a szülık igénylik 

♦ a szülık írásbeli nyilatkozatának bekérése minden olyan döntéshez, amelybıl a 

szülıre fizetési kötelezettség hárul 

♦ az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala, a fenntartó 

által meghatározottak szerint 

♦ az óvoda különös közzétételi listájának elkészítése a jogszabályokban elıírtak 

szerint 

(„A nevelési-oktatási intézmények – tevékenységükhöz kapcsolódóan – az e 

rendelet 10. számú mellékletében meghatározott adatokat (különös közzétételi 

lista) közzéteszik. E bekezdés alkalmazásában közzététel a meghatározott 

adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, 

személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozásoktól mentesen, 

kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a 

nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen 

történı hozzáférhetıvé tétele.”) 

♦ intézkedés óvodáztatási támogatás ügyben (HHH) 

(„Ha a gyermek szülıje óvodáztatási támogatásra jogosult  

a) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában 

kell tartózkodnia 

b) az óvoda vezetıje  

ba) az elsı nap után írásban tájékoztatja a szülıt a mulasztás következményeirıl,  
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bb) a kifizetés esedékességét megelızıen – a jegyzı által meghatározott 

idıpontban – tájékoztatja a jegyzıt azoknak a napoknak a számáról, amelyrıl a 

gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, hogy a 

január-június, illetve július-december idıszakokban a mulasztott napok száma 

együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, illetve 

arról, hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket.”) 

♦ az intézménybe felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyzı értesítése, 

ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az intézmény 

székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság 

kezdeményezte  

♦ a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások 

kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele 

♦ a szülık értesítése az intézmény nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli 

munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszőnésével 

kapcsolatos döntésekrıl, az igazolatlan mulasztás következményeirıl, a 

nyilvántartásból való törlésrıl, továbbá minden olyan intézkedésrıl, amire az 

értesítést a jogszabály elıírja. 

 

 

 
2.3. Az óvodavezetı feladataiból, hatáskörébıl átruházza 

 
az általános óvodavezetı helyettesre:  

– a nevelımunka ellenırzését, 

– az egyeztetési kötelezettséget, az alkalmazottak foglalkoztatására, az élet-, és 

munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében. 

– a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezését, a nevelıtestület jogkörébe 

tartozó döntések végrehajtásának ellenırzését. 

Az átruházott feladatok elvégzésérıl beszámolási kötelezettsége van. 
 

 

3. Az óvodavezetı közvetlen munkatársa a vezetı-helyettes  

 
Az óvodavezetı közvetlen munkatársai közé az alábbi vezetı beosztású dolgozók 

tartoznak: 
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♦ óvodavezetı-helyettes 

♦ minıségi kör vezetıje 

 

 

3.1. Az óvodavezetı helyettes felelıs 

 
♦ a házi továbbképzések megszervezéséért 

♦ a szakmai munkaközösség mőködési feltételeinek biztosításáért 

♦ a szülıi munkaközösség mőködésének segítéséért  

♦ a helyettesítési beosztás elkészítéséért 

 
Az óvodavezetı helyettes részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 

Az óvodavezetı helyettes megbízása határozatlan idıre szól. 

 
3.2 A minıségirányítási támogató szervezet vezetıjének felelıssége 

 
A minıségirányítási támogató szervezet vezetıjének részletes feladatait a munkaköri 

leírás tartalmazza 

♦ a minıségfejlesztési rendszer fenntartása 

♦ a mőködtetéshez szükséges feltételek biztosítása és nyomon követése 

♦ a minıségirányítási rendszer gyakorlati mőködése 

♦ a fejlesztési tervekben, intézkedési tervekben vállalt feladatok teljesítése 

 

4. A vezetık helyettesítési rendje 
 

Az óvodavezetı távolléte esetén a teljes vezetıi jogkör gyakorlását az óvodavezetı 

helyettes látja el. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést 

nem igényelnek, illetve amelyek a vezetı kizárólagos hatáskörébe tartoznak.  

 

A vezetı és helyettese távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezetı által adott 

megbízás alapján történik. Ilyen megbízás hiányában az óvodavezetıt a legmagasabb 

szolgálati idıvel rendelkezı, határozatlan idıre alkalmazott óvodapedagógus 

helyettesíti. Intézkedési jogkörük kiterjed a halasztást nem tőrı ügyekre, az intézmény 

mőködésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggı azonnali döntést 

igénylı feladatokra. 
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Az óvodavezetı a vezetı beosztású munkatársaival szükség szerint megbeszélést tart. 

A megbeszélést az óvodavezetı hívja össze.  A megbeszélésrıl jegyzıkönyv, illetve 

feljegyzés készül. 

 

5. Az óvoda vezetıségének kibıvített tagjai 

 
♦ az óvodavezetı 

♦ az óvodavezetı helyettes 

♦ a szakmai munkaközösség-vezetı 

♦ a közalkalmazotti tanács elnöke,  

♦ a szülıi szervezet elnöke 

♦ a minıségi kör vezetıje 

 

Az óvoda vezetısége az óvodai élet egészére kiterjedı konzultatív, véleményezı és 

javaslattevı joggal rendelkezik. 

 
Az óvoda vezetısége negyedévenként, illetve szükség szerint tart megbeszélést az 

aktuális feladatokról. A megbeszéléseket az óvodavezetı készíti elı és vezeti. Az 

óvoda vezetıségének a tagjai a belsı ellenırzési szabályzatban foglaltak szerint belsı 

ellenırzési feladatokat is ellátnak.  

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeit a minıségi 

munkavégzésért járó kereset-kiegészítés helyi szabályozása tartalmazza. 

A Közalkalmazotti Tanács és az óvoda vezetıjének munkakapcsolatát a 

Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás, a 

Közalkalmazotti Szabályzat módosításának elıkészítése a Közalkalmazotti Tanács 

elnöke és az óvodavezetı feladata. 

 

6. Az óvoda dolgozói 

 
Az óvoda dolgozóit a közoktatási törvény elıírásai alapján megállapított 

munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvodavezetıje 

alkalmazza. Az óvoda dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Az 

óvodában alkalmazottak köre: óvodavezetı, óvodavezetı helyettes, 
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óvodapedagógusok, óvodatitkár. A pedagógiai munkát közvetlenül segítık: a dajkák 

és főtık.  

 

6.1 Az óvodapedagógusok feladata és jogköre 

Az óvodapedagógus munkaköri kötelessége, hogy a jogszabályban meghatározott és 

az oktatási törvényben elıírt, valamint a közalkalmazotti szabályzatban részletezett 

feladatait ellássa, és jogait érvényesítse. Pedagógiai munkájuk végzésére az Országos 

Alapprogram keretjelleggel ad irányt. Helyi pedagógiai feladatait az intézmény 

munkatervében, helyi nevelési programjában és minıségirányítási programjában 

megfogalmazott célok határozzák meg. 

6.2 Az óvodatitkár feladata és jogköre 

Gazdasági, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat lát el. Munkáltatója az óvoda 

vezetıje. Feladatkörébe utalt teendıket a munkaköri leírás tartalmazza, amit az 

óvodavezetı készít el a jogszabályok és a helyi körülmények figyelembevételével. 

Önálló intézkedési jogkörrel nem rendelkezik, fegyelmi felelısséggel tartozik, 

titoktartásra kötelezett. 

6.3 A dajkák feladata és jogköre 

A dajka mindazokat a feladatokat végzi, amely szükséges a gyermekek egész napos 

ellátásához, az óvodában végzett nevelési célok eléréséhez. Feladatuk az 

óvodapedagógus irányításával a gyermekek gondozásában, nevelésében való részvétel, 

az óvoda épületének folyamatos, rendszeres tisztán tartása. Elvégzi a vezetı által 

munkakörébe utalt feladatokat. A munkaköri leírás tartalmazza kötelezı magatartását, 

konkrét munkáját, feladatát, idıbeosztását. Önálló döntési joggal nem rendelkezik, 

nyitva tartáson túli üzemelési idıben azonnali döntést igénylı intézkedést tehet. 

6.4 Főtık 

Feladatukat a munkaköri leírás alapján végzik. 
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IV. AZ ÓVODA KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATAIK EGYMÁSSAL ÉS AZ 

INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL 

 
1. Az óvodaközösség 

 
Az óvoda közösségét az óvoda dolgozói, a szülık és a gyermekek alkotják. 

 
2. A szülıi szervezet  

 
Az óvodában a szülık jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében 

szülıi szervezetet  mőködtetnek. 

 
Az óvodai csoportok szülıi szervezeteit  az egy csoportba járó gyermekek szülei 

alkotják. Minden korcsoportban külön szülıi szervezet mőködik, élükön az elnökkel és 

az ıt segítı tagokkal.  

A szülıi szervezetek meghatározott munkaterv szerint mőködnek, mely munkaterv 

része az óvoda éves munkatervének. Az elnökkel a vezetı óvónı  tartja a kapcsolatot. 

Az óvodavezetı akadályoztatása esetén pedig az SZK összekötı óvodapedagógus. 

A korcsoportok szülıi szervezetei kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a 

korcsoportokban választott elnök segítségével juttathatják el az óvoda vezetıjéhez. 

 
Az óvodai szülıi szervezet választmánya vagy az óvodai szülıi értekezlet akkor 

határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. 

Döntéseit nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza.   

Az óvoda vezetıjének az óvodai szülıi szervezet választmányát nevelési évenként  

szükség szerint össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia az óvoda feladatairól, 

tevékenységérıl.  

 

Az óvodai szülıi szervezet  döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorol 

♦ a szervezeti és mőködési szabályzatnak, a gyermek fogadásának, a vezetık és a 

szülıi munkaközösség közötti kapcsolattartás módját, az ünnepélyek, 

megemlékezések,  rendjét szabályozó részeiben, 

♦ a házirend összeállításában, 

♦ a szülıket anyagilag is érintı ügyekben, 

♦ a szülıi értekezlet napirendjének meghatározásában, 
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♦ az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában és a 

gyermekvédelmi feladatoknak meghatározásában,  

♦ a munkatervnek a szülıket is érintı részében. 

♦ megválasztja a saját tisztségviselıit, 

♦ kialakítja saját mőködési rendjét,  

♦ az óvodai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, 

♦ képviseli a szülıket és a gyermekeket az oktatási törvényben megfogalmazott 

jogaik érvényesítéséhez. 

♦ figyelemmel kíséri a nevelımunka eredményességét.  

♦ megállapításairól tájékoztatja a nevelıtestületet és a fenntartót. 

♦ a gyermekek nagyobb csoportját érintı bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a 

nevelési intézmény vezetıjétıl, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor 

képviselıje tanácskozási joggal részt vehet a nevelıtestületi értekezleten.  

♦ az óvodavezetıi pályázatról véleményt nyilvánít, melyet írásba foglal és az 

elıkészítı bizottság elnökének átad. 

 

Az óvodai szintő szülıi munkaközösség vezetıjét meg kell hívni a nevelıtestületi 

értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy 

az óvoda szervezeti és mőködési szabályzata, a szülıi munkaközösség részére 

véleményezési jogot biztosított. 

A meghívás a napirendi pont írásos anyagának 8 nappal korábbi átadásával történik. 

 

 

3. Az óvodai alkalmazottak közössége 

 
Az alkalmazotti közösséget az óvoda nevelıtestülete és az óvodánál közalkalmazotti 

jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

 
Az óvodai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az óvodán 

belüli érdek-képviseleti lehetıségeit a magasabb jogszabályok (elsısorban a Munka 

Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Közoktatási törvény, 

(illetve az ehhez kapcsoló rendeletek) valamint az intézmény közalkalmazotti 

szabályzata rögzíti. 
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A teljes alkalmazotti közösséget az óvodavezetı hívja össze minden esetben, amikor 

ezt jogszabály elıírja, vagy az óvoda egész mőködését érintı kérdések tárgyalására 

kerül sor. Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán 

rendszeresen két alkalommal az óvodavezetı hív össze. Az értekezleteken az 

óvodavezetı tájékoztatja az óvoda dolgozóit az óvodai munkáról és ismerteti a soron 

következı feladatokat. 

 
Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végzı 

óvodapedagógusok, valamint a nevelı-oktató munkát közvetlenül segítı dajkák, 

ügyintézı és idıszaki kisegítı dolgozók együttmőködését. 

Az értekezletrıl jegyzıkönyv készül, melyet az óvodatitkár vezet. 

 

4. A nevelık közössége 

 
4.1. A nevelıtestület 

 
A nevelıtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus munkakört betöltı 

alkalmazottja.  

 

Az óvoda nevelıtestülete a nevelési kérdésekben, az óvodai intézmény mőködésével 

kapcsolatos ügyekben, valamint a közoktatási törvényben és más jogszabályban 

meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig, véleményezı és javaslattevı 

jogkörrel rendelkezik. (Ktv. 56.§ 1-3 bekezdés) 

 
4.2. A nevelıtestület döntési jogkörébe tartozik 

a.) 

♦ a nevelési program és módosításának elfogadása  

♦ a minıségirányítási program és módosításának elfogadása 

♦ a szervezeti és mőködési szabályzat és módosításának elfogadása 

♦ az óvoda éves munkatervének elfogadása 

♦ a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása 

♦ a nevelıtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 
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♦ a házirend elfogadása 

♦ az intézményvezetıi pályázathoz készített vezetési programmal összefüggı 

szakmai vélemény kialakítása 

♦ jogszabályban meghatározott más ügyek. 

♦ A nevelési tanácsadó, vagy szakértıi- és rehabilitációs bizottság megkeresésére a 

hatodik életévét betöltött gyermek újabb nevelési évének szükséges engedély 

megadása 

b.) A nevelıtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési 

intézmény mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a 

nevelıtestület véleményét az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása 

során, valamint az óvodavezetı helyettes megbízása, illetve a megbízás 

visszavonása elıtt. 

c.) A nevelıtestület a feladatkörébe tartozó ügyek elıkészítésére, vagy eldöntésére 

tagjaiból – meghatározott idıre, vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, 

illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. 

(Kivétel ez alól a nevelési program és az SZMSZ elfogadása.)  

d.) A nevelıtestület nem ruházhatja át a következı jogköreit: 

♦ nevelési program elfogadása 

♦ szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása 

 

 

4.3. A nevelıtestület értekezletei 

 
A nevelıtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A 

nevelıtestület rendes értekezleteit az óvoda éves munkatervében meghatározott 

napirenddel és idıpontokban az óvoda vezetıje hívja össze. Az óvodavezetı a 

rendkívüli nevelıtestületi értekezlet összehívásánál a napirend három nappal elıbb 

történı kihirdetésével intézkedik. 

A nevelıtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja: 

♦ nevelési évet nyitó értekezlet 

♦ ıszi nevelési értekezlet 

♦ tavaszi nevelési értekezlet 
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♦ nevelési évet záró értekezlet 

 
Rendkívüli nevelıtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak 

megoldására, ha a nevelıtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmazotti 

Tanács, az óvoda vezetıje, szükségesnek látják. A rendkívüli nevelıtestületi 

értekezletet foglalkozási idın kívül a kezdeményezéstıl számított nyolc napon belül 

kell összehívni. 

A nevelıtestületi értekezletrıl jegyzıkönyv készül.  

 
A nevelıtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott 

kivételekkel – nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás 

esetén a nevelıtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki.  

A szavazatok egyenlısége esetén az óvodavezetı szavazata dönt. A döntések és 

határozatok az intézmény iktatott iratanyagába (irattárba) kerülnek határozati 

formában. 

 

 

5. Az óvodapedagógusok szakmai munkaközösségei 
 

 

♦ Az óvodai intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre.   

♦ A munkaközösség szakmai és módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési 

intézményben folyó nevelımunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenırzéséhez. 

♦ Az óvodákban az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség 

mőködik. A szakmai munkaközösség meghatározza mőködési rendjét és elkészíti 

munkatervét. 

♦ A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezetı irányítja. 

♦ A munkaközösség vezetıjét az óvodavezetı egyetértésével a munkaközösség 

tagjai választják meg.  

♦ A munkaközösség vezetık munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

5.1 A szakmai munkaközösség vezetı jogai és feladatai:  

(A választott témának megfelelıen.) 
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♦ az óvodai szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenırzése 

♦ a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése 

♦ a pályakezdı és új pedagógusok munkájának segítése 

♦ a tervezı munkában, módszertani kérdésekben segítségadás 

♦ kísérje figyelemmel a szakirodalmat, az új módszereket, esetenként  számoljon 

be ezekrıl a munkaközösség foglalkozásain 

♦ a bemutató foglalkozáson látottakat értékelje 

♦ végezze a nevelıtestület által ráruházott feladatokat és szükség szerint tegyen 

javaslatot a helyi nevelési program módosítására 

♦ a tagok véleményezhetik a feladatok megvalósulását, munkájuk során javaslatot 

tehetnek a nevelımunka megváltoztatására 

♦ összekötı a munkaközösség és az óvoda vezetıje között 

♦ adott témában együttmőködik a szaktanácsadóval és a területgondozóval 

♦ képviseli a munkaközösséget szakmai fórumokon, az intézményen belül és kívül 

♦ állásfoglalásai, javaslatai elıtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait 

♦ tájékoztatást ad a nevelıi értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban 

♦ irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelıs a szakmai munkáért, 

értekezletet hív össze, hospitálást, látogatást szervez 

♦ ellenırzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, hiányosságok esetén 

intézkedést kezdeményez az intézményvezetı felé 

♦ összeállítja a nevelési program és a munkaterv alapján a munkaközösség éves 

munkatervét – mely az óvoda éves munkatervének melléklete 

♦ beszámol a nevelıtestületnek a munkaközösség tevékenységérıl 

♦ szakmai továbbképzésekre ad javaslatot 

♦ véleményezi a vezetıi pályázatokat 

 

Az óvodában a munkaközösségi továbbképzések bemutató foglalkozásokkal 

egybekötve vannak megtartva, azzal a céllal, hogy egymás munkáját az 

óvodapedagógusok jobban megismerjék. Évenként egy témában 3-4 munkaközösségi 

továbbképzés van. 
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Munkaközösségen belül belsı értékelési csoport is mőködhet, vezetıjét (aki az adott 

témában a legképzettebb) a nevelıtestület választja meg. Témájáról az óvodavezetı 

javaslatai alapján dönt a kollektíva.  

Feladata a belsı szakmai innováció megteremtése, az egységes intézményi követelményrendszer 

összehangolása. 

 

 

 

6. Minıségirányítási csoport 

 
Az intézményben folyó minıségfejlesztés célja annak garantálása, hogy az intézmény 

társadalmi és helyi igényeknek megfelelı szolgáltatást nyújtson. Az intézmény ennek 

érdekében elkészítette minıségirányítási programját és folyamatos, önértékelésen 

alapuló minıségfejlesztési tevékenységet folytat. 

A minıségfejlesztési feladatok végrehajtásához munkatervet készít. A munkaterv 

tartalmazza a minıségfejlesztési folyamat szokásait, az elvégzendı feladatokat, azok 

idıbeni ütemezését és a végrehajtásért felelıs személyek neveit. 

Az intézmény munkatervének összhangban kell állnia a helyi nevelési programmal. 

Az intézményben folyó minıségfejlesztési feladatok végrehajtásának összehangolása a 

mindenkori minıségfejlesztési szervezet (támogató szervezet) feladata. A 

minıségfejlesztési szervezet figyelemmel kíséri a munkatervben foglaltak teljesülését 

és szervezi a minıségfejlesztési folyamat egyes feladatainak végrehajtását. 

A minıségirányítási csoport vezetıjét a vezetı kéri fel és bízza meg 

 

A minıségirányítási csoport vezetıjének feladata: 

♦ a mindenkori minıségi rendszer mőködésének, a minıségfejlesztési feladatok 

végrehajtásának összehangolása 

♦ a minıségirányítással kapcsolatos dokumentációk kezelése 

♦ a rendszeres intézményi önértékelés szervezése, lebonyolítása, az eredmények 

értékelése, beszámolás 

A fentiek részletes meghatározása az intézmény Minıségirányítási Programjában  

található. 
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8. Közalkalmazotti tanács 

(A közalkalmazotti szabályzat részletesen szabályozza) 

Véleményezése kiterjed: 

♦ a gazdálkodásból befolyó bevételek felhasználására 

♦ a közalkalmazotti képzéssel összefüggı tervekre 

♦ a munkarend kialakítására 

♦ az éves szabadságolási tervre 

♦ a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintı munkáltatói intézkedés tervezetére 

♦ a munkáltató belsı szabályzatának tervezetére 

♦ a korkedvezményes nyugdíjazásra, a megváltozott munkaképességő 

közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzelésekre 

 

9. Gyermekvédelmi felelıs 

Feladata: 

♦ koordinálja a pedagógusok prevenciós munkáját 

♦ tervezi, szervezi, irányítja, végzi az intézmény gyermekvédelmi munkáját 

♦ segíti az intézményvezetı gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységét 

♦ kapcsolatot tart a Családsegítı Szolgálattal, Gyermekjóléti Központtal és a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézményekkel 

♦ A szülıket tanév elején tájékoztatni kell a gyermekvédelmi felelıs személyérıl, 

valamint arról, hogy hol, milyen idıpontban kereshetı fel. 

♦ Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
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V. A KÜLSİ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA 

ÉS MÓDJA 

 

Az óvodát a külsı intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az 

óvodavezetı képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelıtestület is 

kapcsolatot tart a különbözı társintézményekkel.  

 

1. A fenntartó és az óvoda kapcsolata 

A kapcsolattartás folyamatos, elsısorban a következı területekre terjed ki: 

♦ intézmény átszervezése, megszüntetése 

♦ jelentések, statisztikák, költségvetés  

♦ intézmény tevékenységi körének módosítása 

♦ A kapcsolattartás formái: 

♦ szóbeli tájékoztatás 

♦ írásbeli utasítások, beszámolók 

♦ egyeztetı tárgyalások 

 
  
2. Az általános iskola és az óvoda kapcsolata 

 
♦ az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti látogatások, 

hospitálások, közös rendezvények. 

  
3. Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolai 

Elıkészítı, Egységes gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési 

Tanácsadó és az óvoda kapcsolata   

 
♦ Az intézmény a gyermek fejlesztése, gondozása érdekében szükség szerint 

közremőködik a Tanácsadó vezetıjével, munkatársaival. Az együttmőködésért a 

gyermekkel közvetlenül foglalkozó pedagógus, valamint a gyermekvédelmi 

felelıs közös felelısséggel tartoznak. 
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4. A gyermekjóléti szolgálat és az óvoda kapcsolata 

Az intézmény szokásos kapcsolattartásán kívül azonnal felveszi a kapcsolatot, ha: 

♦ a gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja 

♦ a gyermeket veszélyeztetı okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megoldani 

♦ esetmegbeszélésre tart igényt 

♦ a szolgálat beavatkozását szükségesnek ítéli 

♦ a rendszeres kapcsolattartás szervezése, felügyelete, irányítása az 

intézményvezetı vagy az általa megbízott személy feladata. Megbízott személy 

esetén legalább havi rendszerességgel konzultáció/beszámolás szükséges az 

intézményvezetınél. 

♦ az óvodavezetı, vagy az általa megbízott személy részt vesz a Gyermekjóléti 

Szolgálat tájékoztatóin, konferenciáin. 

 
 

5. A bölcsıde és az óvoda kapcsolata 
 
♦ Az éves munkatervben rögzítettek alapján, kölcsönös látogatások, hospitálások. 

 
  

6. A védınık és az óvoda kapcsolata 

 
♦ Nevelési évenként háromszor fejtetvesség szőrést végez, illetve a 

munkatervükben rögzítettek alapján jár el. 

 
7. Az egyházak és az óvoda kapcsolata 

 
♦ A hitoktatás megszervezésének elısegítése, az egyházak képviselıivel az 

óvodavezetı tartja a kapcsolatot. 

 

A külsı kapcsolatok részletes kifejtése (partnerlista, elérhetıségek, kapcsolattartás módja stb.) 

az intézményi minıségirányítási programban található. 
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VI. AZ ÓVODA MŐKÖDÉSÉNEK RENDJE 

 

 

1. A gyermekek fogadása (nyitva tartás) 

 
Az óvoda hétfıtıl péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, folyamatosan 

mőködik. 

A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1 napjától a következı év augusztus hó 31 

napjáig tart. 

Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor 

történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. 

A nyári zárva tartás idıpontjáról a szülık legkésıbb az adott év február 15.-ig 

értesítést kapnak. A nyári zárva tartás elıtt 30 nappal, össze kell győjteni a gyermekek 

elhelyezésére vonatkozó igényeket és a szülıket, a gyermekeket fogadó óvodáról, a 

zárást megelızıen tájékoztatni kell. 

Karácsony és Újév közötti idıszakban – felmérve a szülık igényeit – 10 fı jelentkezı 

gyermek esetén az óvoda nyitva tart, ez alatti jelentkezés esetén a fenntartó által 

kijelölt ügyeletes óvoda fogadja a gyermekeket. A nyitva tartásról, illetve a fogadó 

óvodáról tájékoztatni kell a szülıket. 

A nyitvatartási idı napi 12 óra, reggel 6 órától, délután18 óráig. Javasolt, hogy a 

gyermek maximum 10 órát tartózkodjon az intézményben. 

Az ügyelet reggel 6 órától, fél 8-ig, délután17 órától 18 óráig tart. 

Az ügyeleti rendrıl a bejárattal szemközti táblákról lehet tájékozódni. 

A hivatalos ügyek intézése az óvodavezetı (vagy óvodatitkár) irodájában történik. 

Rendezvények esetén a nyitvatartási idıtıl való eltérést az óvoda vezetıje engedélyezi. 

Az óvodai ünnepek idıpontját legkésıbb az ünnepek elıtt egy héttel kiírjuk a 

csoportok faliújságjára. 

 Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal vesz igénybe a 

nevelıtestület, melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzés céljára használ fel, 

melyrıl a szülık jogszabályban elıírtak szerint tájékoztatást kapnak (7 nappal a 

nevelési nélküli munkanap elıtt). A nevelés nélküli munkanapot megelızıen felmérik 
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az óvodapedagógusok a gyerekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, szükség szerint 

ügyeletet biztosít az óvoda vezetése. 

 

2. A vezetı benntartózkodási rendje 
 

Az óvodavezetınek, vagy a helyettesének a teljes nyitva tartás ideje alatt az 

intézményben kell tartózkodnia. 

Amennyiben az óvodavezetı, vagy helyettese, illetve a vezetés harmadik tagja 

rendkívüli, elıre nem látott ok miatt nem tud az intézményben tartózkodni, úgy meg 

kell bízni a nevelıtestület egyik tagját (a magasabb fizetési fokozatban lévıt) az 

esetleg szükséges intézkedések megtételére. A megbízást a dolgozók tudomására kell 

hozni. 

 
 

3. Egyéb, a mőködés rendjére vonatkozó általános rendelkezések 
 

Az óvoda a zárva tartás ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 

szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az óvoda vezetıje határozza meg és azt a szülık 

és az alkalmazotti közösség, illetve a fenntartó és a társintézmények tudomására hozza 

(értesítés formájában). 

 
Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek 

távollétében, az alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges.  Az óvoda épületeit, 

helyiségeit rendeltetésüknek megfelelıen kell használni. 

 
Az óvoda konyhájába csak egészségügyi könyvvel rendelkezı személy léphet be. 

 
Az óvodában tilos a reklám tevékenység kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és 

az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi közéleti 

tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. 

 

Az óvoda dolgozói továbbá ügynökök, üzletszerzık, vagy más személyek az óvoda 

területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (kivéve: az óvoda által 

megszervezett könyv-, illetve játékvásár esetén.) 
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Az óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötıdı 

szervezet nem mőködhet, továbbá az alatt az idı alatt, amíg az óvoda ellátja a 

gyermekek felügyeletét párt, vagy párthoz kötıdı szervezettel kapcsolatba hozható 

politikai célú tevékenység nem folytatható.  

Lehetıség van a nevelést kiegészítı tevékenységek szervezésére (szülıi igények 

alapján), melyek nem ütköznek az óvoda alapfeladatainak ellátásával. Ezeket a 

foglalkozásokat a gyermekek személyhez kötöttsége miatt elsısorban 4-5 éves korú 

gyermekeknek javasolja a nevelıtestület. A jelentkezéseket a csoportos 

óvodapedagógusoknál lehet leadni, ık tartják nyilván a résztvevı gyermekeket.  

Különfoglalkozásokat a szülık kérésére, elsısorban akkor szervez a megbízott 

óvodapedagógus, ha a gyermekek nagyobb csoportját érinti, mely az. óvodai 

gyermeklétszám 10%-a.  

Indokolt esetben ettıl el lehet térni.   

 Az óvoda helyiségeinek használói felelısek: 

♦ az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

♦ az óvoda rendjének, tisztaságának megırzéséért, 

♦ a tőz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

♦ az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában,  valamint  

♦ a házirendben megfogalmazott elıírások  betartásáért. 

A csoportszobában szülı csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat.  

Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos. 

Az óvoda egész területén tilos a dohányzás!. 

Az óvoda épületében az óvodai dolgozókon és a gyermekeken kívül csak a hivatalos 

ügyek intézıi tartózkodhatnak. 

Az óvoda berendezéseit, felszereléseit csak az óvodavezetı engedélyével lehet az 

óvodából elvinni, átvételi elismervény ellenében. 
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4. A gyermekek kísérése 

 
A gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén minden tíz  gyermek után egy 

óvodapedagógust, és egy dajkát kell  biztosítani. 

A vezetınek vagy helyettesének mindig be kell jelenteni, ha a csoport sétálni, 

kirándulni megy. A buszos kirándulás alkalmával a csoportos óvodapedagógus 

elkészíti a gyermek névsorát, a kísérıket is felírja és egy példányát átadja az 

óvodavezetınek.  

 

5. Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés  

 

Az óvodai beiratkozás a felvételi és elıjegyzési naplóban, központilag kijelölt beíratási 

idıszakban, általában május elsı hetében, l hétig zajlik. A szülık a beiratkozáshoz a 

személyi igazolványukat hozzák magukkal. Felvehetı minden 3. életévét betöltött 

gyermek, aki a kerületben lakik, illetve szülei a kerületben dolgoznak, továbbá 

elsıbbséget élveznek az óvoda vonzáskörzetébe tartozó gyermekek.  

Felvételkor az óvodavezetı nem tagadhatja meg a hátrányos helyzető gyermek 

felvételét. (KTV. 121.§ (1) bekezdés 14. pontja fogalmazza meg, hogy kik tartoznak 

ide.) 

A gyermekek átvétele más intézménybıl hivatalos átjelentkezés útján történik, 

melynek nyomtatványát az óvodavezetık töltik ki, és küldik meg kölcsönösen 

egymásnak.  

Megszőnik az óvodai elhelyezés - az iskolai életmódra felkészítı foglalkozások 

kivételével - ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, 

feltéve, hogy az óvoda a szülıt legalább 2 alkalommal írásban figyelmeztette az 

igazolatlan mulasztás következményeire. 

Ha az óvodába jelentkezık száma meghaladja a felvehetı gyermekek számát, az 

óvodavezetı javaslatára a fenntartó felvételi bizottságot hoz létre, mely dönt a 

felvételekrıl. A felvételi körzethatárokat a fenntartó jelöli ki..  

A Ktv. 24. §.-a értelmében a tanköteles korú gyermekek felvétele kötelezı.  
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6. Felmentés a rendszeres óvodába járás alól 

 
A gyermeket a szülı kérelmére, - ha a családi körülményei, képességének 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja, - az óvoda vezetıje felmentheti az alól, 

hogy a Ktv. 24. §-ának (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben vegyen részt. (Ha a 

gyermek fejlettsége azt mutatja, hogy óvodába járás nélkül is meg tudja kezdeni az 

iskolai tanulmányait.) 

 

7. Az óvodai elhelyezés megszőnése 

Megszőnik az óvodai elhelyezés, ha: 

♦ a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

♦ a szülı írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt 

napon, 

♦ az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezetı – a szülı 

eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után, - 

megszüntette, a megszőnés tárgyában hozott döntés jogerıre emelkedésének 

napján, 

♦ a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 

♦ a gyermeket nem vették fel az iskolába annak a nevelési évnek az utolsó napján, 

amelyben a nyolcadik életévét betölti, 

♦ a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai 

foglalkozásokról. (Kivéve  ez alól az a gyermek, aki hátrányos helyzető, illetve     

akit a gyámhatóság intézkedésére  vettek fel az óvodába.) 

 

8. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának, igazolására  

vonatkozó rendelkezések 

 
♦ A gyermekek távolmaradását a szülınek be kell jelenteni. 

♦ Ha a szülı gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába vinni, tájékoztatnia 

kell az óvodapedagógust. 

♦ Ha a gyermek távolmaradása elıre nem látható, azt a távolmaradás napján, 

lehetıleg 9 óráig be kell jelenteni az óvodapedagógusnak. 
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♦ A két hetet meghaladó, huzamosabb távollétet az óvodavezetıvel egyeztetni kell. 

♦ Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással  hozható 

ismét óvodába. 

 
9. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 

az óvodával 

 
A gyermekeket kísérı szülık kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló 

személyek az óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az 

óvodában. 

Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkezı külsı személyeket az 

óvodavezetınek jelenti be. 

A fenntartói, szakértıi, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetıvel 

való egyeztetés szerint történik. 

Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az 

óvodavezetı engedélyezi. 

 

 

VII. A NEVELİMUNKA BELSİ ELLENİRZÉSÉNEK 

 RENDJE 

 
Az óvoda belsı ellenırzési rendszere átfogja az óvodai nevelımunka egészét. A 

folyamatos belsı ellenırzés megszervezéséért, hatékony mőködéséért az óvoda 

vezetıje a felelıs.  

A teljes belsı ellenırzési szabályzatot az IMIP-ben rögzítettük. 

 
1. A pedagógiai (nevelı) munka belsı ellenırzésének feladatai 

 
♦ biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerő mőködését, 

♦ segítse elı az intézményben folyó nevelı munka eredményességét, hatékonyságát, 

♦ az óvoda vezetıség számára megfelelı mennyiségő információt szolgáltasson az 

óvodapedagógusok munkavégzésérıl, 

♦ szolgáltasson megfelelı számú adatot és tényt az intézmény nevelı és munkájával 

kapcsolatos belsı és külsı értékelések elkészítéséhez. 
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2. Óvodákban a nevelımunka belsı ellenırzésére jogosultak 

 
♦ az óvoda vezetıje 

♦ az óvodavezetı- helyettes 

♦ a szakmai munkaközösség  vezetıje 

♦ minıségi kör vezetıje 

 
Az óvodavezetı – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az óvoda pedagógusai 

közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenırzési feladat elvégzésére kijelölni. 

 
3. Kiemelt szempontok a nevelımunka belsı ellenırzése során 

 
♦ a pedagógusok munkafegyelme 

♦ a nevelımunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága 

♦ a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja 

♦ az óvónı-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása 

♦ a nevelıi munka színvonala a foglalkozásokon 

♦ a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minısége 

♦ a foglalkozásra történı elızetes felkészülés, tervezés 

♦ a gyermekek munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a foglalkozásokon  

 

4. Az ellenırzés fajtái 

 
♦ Tervszerő, elıre megbeszélt szempont szerinti ellenırzés. 

♦ Spontán, alkalomszerő ellenırzés: 

– a problémák feltárása, megoldása érdekében 

– a napi felkészültség felmérésének érdekében 

 

Az óvodán belüli általános ellenırzési feladatokat, valamint az ellenırzést végzı, illetve 

az ellenırzött dolgozók jogait és kötelességeit a "Belsı ellenırzési szabályzat" c.  utasítás 

határozza meg. 
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Az egyes nevelési évekre vonatkozó ellenırzési feladatokat, ezek ütemezését, az 

ellenırzést végzı, illetve az ellenırzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét 

képezı belsı ellenırzési terv határozza meg. A belsı ellenırzési terv elkészítéséért az 

óvodavezetı a felelıs. 

 
Az óvodavezetı és helyettese az éves munkaterv, illetıleg írásban rögzített 

munkamegosztás és munkaterv alapján a pedagógiai munka eredményessége és az 

intézmény zavartalan mőködése érdekében ellenırzi, értékeli a közalkalmazottak 

munkáját. Az éves munkaterv a nevelési évet nyitó nevelıtestületi értekezleten a 

nevelıtestület jóváhagyásával készül. Az adott évre tervezett ellenırzésekrıl már 

ekkor tudomást szereznek a nevelık. Az ellenırzési terv tartalmazza az ellenırzés 

területeit, módszereit, és ütemezését. 

 

Az ellenırzési tervben nem szereplı, rendkívüli ellenırzésrıl az óvodavezetı dönt. 

 
Rendkívüli ellenırzést kezdeményezhet: 

 
♦ az óvodavezetı helyettes, 

♦ a szakmai munkaközösség és 

♦ a szülıi munkaközösség. 

Az óvodavezetı minden óvodapedagógus munkáját egy alkalommal értékeli a nevelési 

év során. 

Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenırzésére sor kerül. 

Az ellenırzés tapasztalatairól a vezetı feljegyzést készít, amelyet ismertet az 

óvodapedagógussal. 

 

A nevelési év záró értekezletén az óvodavezetı értékeli a pedagógiai munka belsı 

ellenırzésének eredményeit. Ismerteti a nevelıtestülettel az ellenırzés általános 

tapasztalatait, megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges 

intézkedéseket.  
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VIII. GYERMEKVÉDELMI MUNKA MEGSZERVEZÉSE, 

 ELLÁTÁSA 

 

Az óvodai intézmény vezetıje és az óvodában dolgozók közremőködnek a gyermek 

veszélyeztetettségének megelızésében és megszüntetésében. 

 

Az óvodavezetı felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. Erre a 

feladatra a nevelıtestület tagjai közül óvodapedagógust nevez ki. A gyermekvédelmi 

felelıs évente beszámol az óvoda vezetıjének és a nevelıtestületnek. A nevelıtestület 

minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák elısegítése. 

 

Az óvoda (óvodavezetı) gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai 

 
♦ elısegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzető gyermekek óvodába kerülését 

♦ a problémákat, a hátrányos helyzetet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és 

ha szükséges szakember segítségét kérni 

♦ rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni 

♦ rendszeres családlátogatások végzése a csoportvezetı óvónıvel 

♦ a családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különbözı 

támogatásokhoz való hozzájutást, javaslatával elısegíteni 

♦ a gyermekvédelmi felelıs részére a gyermekvédelmi munkához segítség nyújtás 

megszervezése 

♦ az óvodavezetı együttmőködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó más személyekkel, 

intézménnyel és hatóságokkal 

♦ a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeresen figyeli 

és azt a dolgozók tudomására hozza 

♦ fontos feladata, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos 

helyzet kritériumainak intézményi szintő megállapítását 

Az intézményi faliújságon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézmények címét, telefonszámát. A nevelési évet nyitó szülıi értekezleten az óvoda 

vezetıje tájékoztatja a szülıket az intézmény gyermekvédelmi feladatairól. 
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A gyermekvédelmi felelıs feladatai a munkaköri leírásban kerülte meghatározásra 

 

 
 
 

IX. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS  

ELLÁTÁS RENDJE 

 

 

Nevelési évenként minden gyermek egy alkalommal részt vesz fogászati szőrésen. 

Az óvodavezetı biztosítja az egészségügyi munka feltételeit, gondoskodik a 

gyermekek szükséges óvónıi felügyeletérıl és szükség szerint a vizsgálatokra történı 

elıkészítésérıl. 

A kötelezı védıoltások az óvodában nem adhatók be. 

Az óvoda mőködése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályokat be kell tartani (fertızı gyermekek elkülönítése, csak a szülı 

érkezéséig, illetve a legszükségesebb ideig tartózkodik az óvodában.) 

Fertızı gyermekbetegség esetén a szülınek az intézményt értesíteni kell. 

Fertızı megbetegedésrıl a szülıket értesítjük (faliújság). 

Az intézményben a további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet 

kell fordítani a fertıtlenítésre, tisztaságra. 

 

Az óvoda minden dolgozójának évente egyszer munkaalkalmassági vizsgálaton kell 

részt venni. 
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X. AZ ÓVODA DOLGOZÓINAK FELADATAI A GYERMEKBALESETEK 

MEGELİZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN 

(INTÉZMÉNYI VÉDİ-, ÓVÓ ELİÍRÁSOK) 

 
Az óvoda vezetıje felelıs az óvodában a nevelımunka egészséges és biztonságos 

feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelızéséért. A feltétel 

rendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó óvodavezetıi feladat. 

 
Az óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi 

épségének megóvása.  

 
Minden óvodapedagógus a közoktatási törvényben elıírt feladatát képezi, hogy a 

rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megırzéséhez  szükséges 

ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyızıdjék, továbbá ha észleli, hogy a 

gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést 

megtegye. 

 
Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tőzvédelmi 

utasítás és a tőzriadó terv rendelkezéseit. (Aláírásukkal igazolják.) 

 
A dolgozók kötelesek a rábízott gyermekek testi egészségét védeni, megóvni. 

 
Az óvónıknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a 

kötelezı viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor 

követendı magatartásra. Az ismertetés tényét dokumentálni kell. 

 
Az óvoda vezetıje az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi  feltételeit 

munkavédelmi ellenırzések, szemlék keretében rendszeresen ellenırzi, s ha kell a 

szükséges intézkedéseket megteszi. 

A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenırzések (szemlék) 

idejét, az ellenırzésbe bevont személyeket. 

 
Az óvoda csak megfelelı minısítési jellel ellátott játékokat vásárol. 

Ittas szülınek, illetve hozzátartozónak gyermeket nem adunk ki. 
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1. Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén 

 
Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét 

esetén a szükséges intézkedéseket megtenni: 

♦ a sérült gyermeket elsısegélyben kell részesíteni 

♦ ha szükséges orvost kell hívni 

♦ ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni 

♦ a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tıle telhetı módon meg kell szüntetni 

♦ a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetıjének 

♦ a szülıt értesíteni kell 

Elsısegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan abban, 

hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az orvos megérkezéséig 

nem szabad a gyermeket elmozdítani. 

Az óvodában történt balesetet, sérülést az óvodavezetıjének ki kell vizsgálni. A vizsgálat 

során tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési okokat. A 

vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése érdekében 

és a szükséges intézkedéseket az óvodavezetınek meg kell tennie. 

 
A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az 

óvodavezetı végzi. 

 
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni 

és e balesetekrıl az elıírt nyomtatványon jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyv egy 

példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a gyermek  szülıjének. 

A jegyzıkönyv egy példányát az óvoda ırzi meg. 

 
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába 

legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezı személyt kell bevonni. 

Az óvodának igény esetén biztosítania kell a szülıi szervezet részvételét a balesetek 

kivizsgálásában. 

Az óvodai nevelımunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 

gyermekbalesetek megelızésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda 

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 
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A csoportszobai és udvari játékszabályokat a gyermekekkel folyamatosan ismételjük, a 

szülıket a csoportos faliújságokon tájékoztatjuk. 

 

 

 

XI. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN 

SZÜKSÉGES TEENDİK 

 
Az óvoda mőködésében rendkívüli eseménynek kell minısíteni minden olyan elıre nem látható 

eseményt, amely a nevelımunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek 

és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését 

veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minısül különösen: 

 
♦ a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 

♦ a tőz, 

♦ a robbantással történı fenyegetés. 

 
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni.  

 

Az óvodavezetı dönt a szükséges intézkedésekrıl és a fenntartó értesítésérıl. Akadályoztatása 

esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

 
A rendkívüli eseményrıl azonnal értesíteni kell  

♦ az intézmény fenntartóját, 

♦ tőz esetén a tőzoltóságot, 

♦ robbantással történı fenyegetés esetén a rendırséget, 

♦ személyi sérülés esetén a mentıket, 

♦ egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelı rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetıje szükségesnek tartja. 

 

A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezetı vagy az intézkedésre jogosult felelıs 

dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni (riasztani) kell, valamint 

haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a 
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benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tőzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben 

található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 

 
A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületbıl való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történı gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek óvodapedagógusa a 

felelıs. 

 
A gyermekek elhelyezésére a körzetileg legközelebb esı általános iskolát kell igénybe venni. 

(Zrínyi Miklós Általános Iskola) 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következıkre: 

♦ Az épületbıl minden gyereknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó 

nevelınek a termen kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia 

kell! 

♦ A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

♦ A helyszínt és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelı hagyhatja el 

utoljára, hogy meg tudjon gyızıdni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik 

gyermek az épületben. 

♦ A gyermekeket a terem elhagyása elıtt és a kijelölt várakozási helyre történı 

megérkezéskor az óvónınek meg kell számolnia! 

 

Az óvodavezetınek, illetve az intézkedésre jogosult felelısnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejőleg – felelıs dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

 
♦ a kiürítési tervben szereplı kijáratok kinyitásáról, 

♦ a közmővezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

♦ a vízszerzési helyek szabaddá tételérıl, 

♦ az elsısegélynyújtás megszervezésérıl, 

♦ a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendırség, tőzoltóság, 

tőzszerészek stb.) fogadásáról. 
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Az épületbe érkezı rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetıjét az óvoda vezetıjének, vagy 

az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 

♦ a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekrıl 

♦ a veszélyeztetett épület jellemzıirıl, helyszínrajzáról 

♦ az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekrıl) 

♦ a közmő (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyérıl 

♦ az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról 

♦ az épület kiürítésérıl 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követıen a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetıjének igénye szerint kell eljárni a 

további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerv vezetıjének utasításait az intézmény minden dolgozója és köteles betartani! 

 

A tőz esetén szükséges teendık részletes intézményi szabályozását a „Tőzriadó terv” c. 

óvodavezetıi utasítás tartalmazza. A robbantással történı fenyegetés esetén szükséges teendık 

részletes intézményi szabályozását a bombariadó terv  tartalmazza. 

 

A tőzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért,  és a dolgozókkal történı megismertetéséért, 

valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetıje a felelıs. 

 
Az épületek kiürítését a tőzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplı kiürítési terv alapján 

évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az óvodavezetı a 

felelıs. 

 
A tőzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden dolgozójára 

kötelezı érvényőek. 

  
A tőzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az óvoda alábbi helyiségeiben kell 

elhelyezni: 

♦ földszinti folyosó 

♦ óvodavezetıi iroda 
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Intézményi óvó, védı elıírások:  

A rendkívüli eseményt, bombariadót az intézményvezetınek a szükséges és elengedhetetlen 

intézkedések megtétele után a fenntartó felé haladéktalanul jelentenie kell. Az esemény után 

az intézményvezetı írásos jelentést küld a fenntartónak, mely tartalmazza az esemény leírását, 

a megtett intézkedéseket, az elhárítás módját, idıtartamát és az esetleges következményeket. 

Az intézmény minden dolgozójának alapvetı feladata, hogy az egészségük és testi épségük 

megırzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges 

intézkedéseket megtegye.  A dolgozók feladatait a Házirend, és a munkaköri leírás is 

szabályozza. Ismerniük kell az alábbi szabályzatokat:  

♦ Bombariadó 

♦ Tőzvédelmi Szabályzat 

♦ Munkavédelmi Szabályzat  

♦ Katasztrófavédelmi Szabályzat 

 

 

 

XII. A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

 

A gyermekek szülei az intézményben, a gyermekük által igénybe vett étkezésért, az oktatási 

törvény elıírásai alapján az óvoda fenntartója által meghatározott szabályok szerint térítési 

díjat fizetnek.  

Minden hónap 15-ig 2 nap áll rendelkezésre a befizetésre, melynek idıpontját elıre kiírjuk. 

Az elsı napon 7 órától fél 6-ig, a második nap 7-tıl 13 óráig. Ezen kívül egy nap 

pótbefizetésre is van lehetıség. 

Három vagy több gyermek esetén, illetve rendszeres gyermeknevelési támogatásban 

részesülık szülıi nyilatkozat alapján térítési díjkedvezményre jogosultak. Továbbá az 

alacsony átlagkeresető családoknak az önkormányzaton keresztül lehetıségük van 

díjkedvezmény megkérésére.  
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Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap fél 9 óráig telefonon, vagy személyesen , 

illetve a lerendelı füzetbe való beírással. A lejelentés 24 órás eltolódással lép életbe és a 

következı befizetéskor írható jóvá. A be nem jelentett hiányzás esetén a szülı a térítési díj 

visszafizetésére nem tarthat igényt. 

Az intézmény bérbeadásáról az érintett személyek véleményének figyelembe vételével az 

óvodavezetı dönt.   Megfelelı bérleti szerzıdést köt, melyrıl a fenntartót tájékoztatja.   

A bérleti díjat a bérlı a fenntartó számlaszámára fizeti be. 

 

 

 

 

XIII. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE,  

A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
Óvodánkban a különbözı jellegő ünnepeket, hagyományokat sajátosságaiknak 

megfelelıképpen szervezzük meg. Minden esetben a jó érzelmi elıkészítést az egyre fokozódó 

örömteli várakozást és a késıbbiek során ismétlıdı közös öröm felidézését fontosnak tartjuk. 

Az ünnepek ráhangolásában kiemelkedı szerepet kap a közös ajándékkészítés, 

környezetszépítés és az ünnepi öltözék. Ezek az események csak a szülık együttmőködı 

támogatásával érhetik el hatásukat.  

Ünnepeink: 

♦ Télapó 

♦ Karácsony 

♦ Húsvét 

♦ Anyák napja és családnap 

♦ Állatok világnapja 

♦ Farsang 

♦ Víz napja 

♦ Föld napja 

♦ Madarak, fák napja 
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Hagyományaink: 

♦ Az új gyermekek részére ajándékkészítés 

♦ Kicsik meglátogatása a bölcsıdében 

♦ İszi kirándulás 

♦ Gyermeknapi játszóház 

♦ İszi - tavaszi táncház 

♦ Kihívás napja 

♦ Nagycsoportosok búcsú uzsonnája 

♦ Megemlékezés a gyermekek név, illetve születésnapjáról 

♦ Makk Marci sportverseny, Zrínyi Olimpia 

♦ Iskolalátogatás 

 

Nevelıtestülettel kapcsolatos hagyományok: 

♦ Továbbképzéseken szerzett ismeretek átadása, megvitatása 

♦ Dajkák tájékoztatása aktuális nevelési feladatokról 

♦ Újonnan belépı dolgozó köszöntése, a távozók búcsúztatása 

♦ Közös karácsonyi ünnepély szervezése 

♦ Nevelıtestületi kirándulás 

♦ Piroska Díj átadása (évente 2 fı részére) 

 

 

 

 



 
 

45 

XIV. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 

 

 

 

1. Az intézményben aláírási jogkörrel rendelkeznek 

♦ az óvodavezetı, 

♦ az óvodavezetı helyettes. 

 

2. Az óvodavezetı feladata (távolléte esetén az óvodavezetı-helyettes) 

 

♦ irányítja az egyéb munkakörben foglalkoztatottak munkáját 

♦ felelıs az intézmény ésszerő és takarékos gazdálkodásáért 

♦ felelıs a költségvetési terv és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások 

helyességéért 

♦ gondoskodik a kifizetések idıben történı teljesítésérıl, az adó- és 

társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítésérıl 

♦ gondoskodik arról, hogy az óvoda gazdálkodása a fenntartó által jóváhagyott 

költségvetés keretein belül történjék 

♦ ellenjegyzi a kifizetéseket 

 

Kockázatkezelés 

 

Az intézmény vezetıje köteles a kockázati tényezık figyelembevételével kockázatelemzést 

végezni és kockázatkezelési rendszert mőködtetni. 

A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a intézmény tevékenységében, 

gazdálkodásában rejlı kockázatokat. 

A szabálytalanság tartalma: 

Mind az a cselekmény, ami az intézménynél kárt okozhat, (etikai, hatékonysági, bevétel 

csökkenés, vagyonvesztés) vagy akár indokolatlan kiadási tételt eredményez, vagyon 

károsodást, vesztést okoz az intézményi célok elérését, valamilyen szinten veszélyezteti.  

Intézményi cél: az alapító okiratban meghatározott feladat végrehajtása.  
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A megelızéssel kapcsolatban az intézményvezetı felelıssége, hogy:  

♦ a jogszabályoknak megfelelı szabályzatok, utasítások rendelkezésre álljanak.   

♦ a szabálytalanságok betartását folyamatosan figyelemmel kísérje.  

♦ szabálytalanság esetén hatékony és mértékarányos intézkedés szülessék.  

A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárásrend kialakítása (a munkaköri, hatásköri és 

felelısségi rendnek megfelelıen) az intézmény vezetıjének kötelessége. 

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje: 

♦ Bizonylatok alaki, tartalmi kellékeinek vizsgálata  

♦ Egyeztetések 

♦ Jogszabályi, belsı szabályzati elıírások figyelemmel kísérése 

A belsı ellenırzés nyomvonala (FEUVE) külön szabályzatban található. 

 

 

 

 

XV. TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI PROGRAMRÓL, AZ SZMSZ-RİL ÉS A 

HÁZIRENDRİL 

 

Az óvodavezetı irodájában, kell elhelyezni – az óvodavezetı által hitelesített másolati 

példányban  

♦ az óvoda nevelési programját, 

♦ a minıségi programját 

♦ a szervezeti és mőködési szabályzatát, valamint 

♦ a házirendjét. 

 

A szülık az óvodavezetıtıl, vagy helyettesétıl kérhetnek szóbeli tájékoztatást a 

dokumentumokról. Erre  elızetes megállapodás alapján az egyeztetett idıpontban van mód.  

A dokumentumok elhelyezésérıl, és a tájékoztatás lehetıségérıl a szülık az óvoda 

hirdetıtábláján kifüggesztett értesítés alapján szereznek tudomást.  
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Az óvodai beiratkozások elıtt a szülık szervezett keretek között a nyílt napon kapnak választ 

kérdéseikre. 

A meghatározott dokumentumokat az intézmény honlapján közzé kell tenni, elérhetıségérıl a 

szülıket tájékoztatni kell. 

 

 

 

XVI. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 

Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat csak a nevelıtestület elfogadásával, az óvodai szülıi 

közösség egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

  

A hatálybalépéssel egyidejőleg érvényét veszti az óvoda 2000. november 2-án készült 

Szervezeti és Mőködési Szabályzata. 

  

A hatályba lépett Szervezeti és Mőködési Szabályzatot meg kell ismertetni az óvoda azon 

dolgozóival is, akik nem tagjai a nevelıtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba 

kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják helyiségeit. 

  

A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda 

valamennyi alkalmazottjára kötelezı, megszegése esetén az óvodavezetı munkáltatói 

jogkörében intézkedhet. 

  

A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

♦ a fenntartó, 

♦ a nevelıtestület, 

♦ az óvodavezetı, 

♦ a szülıi közösség , 

♦ jogszabályi kötelezettség. 

A szervezeti és mőködési szabályzatban foglaltakról a szülıket is tájékoztatni kell. 

 

 


