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I. AZ INTÉZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 

 

1. Szervezeti és Működési Szabályzat 

1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása: 

Az Óvoda, mint köznevelési intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó 
szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2018. 09. hó 14. 
napján elfogadta. Az érvényben lévő SZMSZ módosítását a Nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. tv. (továbbiakban Nkt.), a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 
20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban EMMI vhr.) és az államháztartás 
működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet módosításai tették 
szükségessé. 

Az SZMSZ a jóváhagyása napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. Módosításra akkor 
kerül sor, ha a Szülők Közössége vagy a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

Az intézmény fenntartója: Majs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 

A jelenlegi SZMSZ módosítások és kiegészítések után, a fenntartó egyetértésével válik 
érvényessé. 

Az SZMSZ 2018.09.20.-án lép életbe. 

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 

 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Majsi Óvoda és Mini 
Bölcsőde (OM azonosító: 201912) mint intézmény szervezeti felépítését, az 
intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 
megállapításokat a jogszabályok szerint, és mindazon rendelkezéseket, amelyet 
jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

 Célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés 
garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok 
közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének 
garantálása.  

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény 

 Magyarország Alaptörvénye 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 
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 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 277/1997. (XII.22.) Korm.r. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról 
valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásáról és kedvezményeiről 

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény  

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló törvény 

 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és  a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

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

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. 
rendelet   

 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos 
nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012.(X.8.) EMMI 
rendelet   

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

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 
rendelet 

 A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

 A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 
ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés 
feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 

 A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 

 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 

 A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet. 

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről  

 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól  

 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről  

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 
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1.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed:  

Az SZMSZ belső jogi norma, előírásainak megtartása minden – az intézménnyel kapcsolatba 
kerülő – szereplőre nézve kötelező. 

1.3.1 Személyi hatálya kiterjed 

 az óvodába járó gyermekekre, közösségeikre 
 a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire 
 a nevelőtestületre 
 az intézményvezetőre 
 a nevelőmunkát segítő dolgozókra 
 az óvodának szolgáltatást nyújtókra 
 az óvoda szolgáltatását igénybe vevőkre 

1.3.2 Területi hatálya kiterjed 

 az óvoda épületére, illetve az ehhez tartozó intézményi területre 
 az óvoda területén kívül szervezett, az óvodai nevelés idejében és keretében zajló 

program, esemény helyszínére 
 az óvoda képviselete szerinti alkalom, külső kapcsolat esetén az alkalom helyszínére 

1.3.3  Időbeni hatálya kiterjed 

 a fenntartó képviselő-testülete által meghatározott nyitvatartási időre 
 az óvodai nevelés idejében és keretében zajló külön programok, események 

időtartamára, illetve az óvoda külső képviseleti alkalmainak időtartamára 

1.4. A szabályzat érvényessége, módosítása, felülvizsgálata, közzététele 

1.4.1. Érvényessége 

Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával, az általa meghatározott napon lép hatályba 
és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg érvényét veszti az előzőleg hatályos SZMSZ. 

1.4.2. Módosítására, felülvizsgálatára akkor kerül sor, ha: 

 jogszabály írja elő 
 a hivatkozott jogszabályokban, vagy az óvoda működési rendjében változás áll be 
 a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz 

1.4.3. Közzététele az alábbi helyen: 

A módosításra került, elfogadott és jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 
nyilvánossága: A vezetői irodában mindenkor megtalálható.  

2. Az intézmény legfontosabb adatai  

Az intézmény megnevezése: Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde 
Az intézmény székhelye, címe: 7783 Majs, Ady E. u. 63.  
OM azonosítója: 201912  
Telefon: 69/380-139  
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E-mail: ovi@majs.hu  
Az intézmény gazdasági szervezetének neve: Majs Községi Önkormányzat  
Adóhatósági azonosítószám: 15803232-1-02  
A számlát vezető intézet, neve, címe: Mohácsi Takarékbank 
Bankszámlaszám: 50400096-16121713 

Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai Nevelés  

Az intézmény alaptevékenysége: (a mindenkori alapító okirat alapján) 

 Az intézmény az Nkt. 8.§ (1) bekezdése alapján a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig tartó, teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a 
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai 
nevelési tevékenységgel összefüggő feladatokat látja el. 

 Az intézmény ellátja az Nkt. 4. § 13. pontjában foglalt kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek, beleértve az Nkt. 4. § 25. pontjában foglalt, a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda nevelését is. 

 Az intézmény feladata továbbá az óvodai nevelés, ellátás Nkt. szerinti működtetési 
feladatainak ellátása. 

 Az intézmény a Gyvt. 43/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti többcélú óvoda-
bölcsődeként mini bölcsődei ellátást biztosít. 

 Az intézmény a Gyvt. 21.§ (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt bölcsődei és 
óvodai gyermekétkeztetés feladatát úgy biztosítja, hogy a vállalkozó által előállított 
ételt az intézmény tálalókonyháján keresztül bocsátja a gyermekek rendelkezésére. 

 Az intézmény a fenntartó Majs Községi önkormányzat és Udvar Község 
Önkormányzata által kötött feladatellátási szerződés alapián óvodai nevelés és 
gyermekétkeztetés feladatok ellátását biztosítja Udvar község óvodáskorú gyermekei 
számára is. 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 
Vállalkozási tevékenysége: - 

Az intézmény irányítószerve, címe: Majs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
7783 Majs Kossuth L. u. 199.  
Az alapító neve, címe: Majs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
7783 Majs, Kossuth L. u.199.  

3. Az intézmény jogállása  

 Az intézmény önálló jogi személy.  
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 Vezetője az óvodavezető, akit az alapító Önkormányzat képviselő testülete nevez ki.  
 Gazdálkodási formája: részben önállóan működő költségvetési szerv  

4. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok  

 Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 
alapdokumentumok határozzák meg.  

4.1. Alapító Okirat  

 tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó adatokat, feladatokat, melyet Majs 
Községi Önkormányzat képviselőtestülete határozott meg. (Nkt.21.§ (3))  

4.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 

 az intézmény szervezeti felépítését és vezetését 
 a működés közben megvalósítandó rendezettséget 
 a benntartózkodás és a működés belső rendjét 
 az alkalmazottak munkarendjét 
 a nevelőtestület feladatkörét és munkarendjét 
 a pedagógiai munka ellenőrzési rendjét 
 a szülők tájékoztatásának szabályait, a kapcsolattartás rendjét 
 az intézményi közösségek jellemzőit, a kapcsolatok formáit 
 a hagyományok és az ünnepségek rendjét 
 az egészségügyi felügyelet és ellátás megvalósítását 
 a balesetmegelőző, védő és óvó rendszabályokat 
 bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket 
 a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat 
 elektronikus úton előállított papíralapú dokumentumok kezelési, hitelesítési, rendjét 

4.3. Az óvoda Pedagógiai programja, mely tartalmazza (EMMI 20/2012 (VIII.31.)  

 az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit  
 azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek 

személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését,  
 a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeket,  
 a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységét,  
 a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit,  
 az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,  
 a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket,  
 a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket  
 a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és 

felszerelések jegyzékét. 

4.4. Éves munkaterv  

Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához 
szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök 
megjelölésével.  
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Az éves pedagógiai munkatervet a nevelőtestület javaslata, véleménye alapján az 
óvodavezető készíti el, majd megvitatása után a nevelési évet nyitó nevelőtestületi 
értekezleten fogad el.  

Az éves munkaterv tartalma:  

 Az aktuális nevelési év helyzetképe  
 Az aktuális nevelési évre kitűzött célok, feladatok, tevékenységek  
 Az óvodai nevelési év rendje  
 A nevelési év munkarendje óvodapedagógusok és nem pedagógus beosztású dolgozók  
 Ünnepek, rendezvények szervezési rendje  
 Gyermek és Ifjúságvédelmi feladatok nevelési évre szóló rendje  
 Az óvoda belső ellenőrzési rendje: szakmai és működési  

A nevelőtestület által elfogadott, az adott nevelési évre szóló munkatervet az intézményi 
szülői szervezettel ismertetni kell. 

4.5. Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak:  

 Leltárkészítési és leltározási szabályzat. 
 Továbbképzési program, beiskolázási terv  
 Önértékelési szabályzat 
 Selejtezési szabályzat  
 Munkavédelmi szabályzat  
 Tűzvédelmi szabályzat  
 Iratkezelési szabályzat  
 Házirend  
 Adatkezelési Szabályzat  
 HACCP kézikönyv  
 Munkaköri leírások  
 Szülői szervezet szervezeti és működési szabályzata  

4.6. Az intézményi dokumentáció nyilvánossá tétele, a dokumentumok hozzá férhetősége  

Az óvoda alapdokumentumai az intézmény alkalmazottai és a szülők részére hozzáférhető a 
nevelői szobában időpont egyeztetéssel.  

 Helyi óvodai pedagógiai program,  
 Éves munkaterv,  
 Szervezeti és Működési Szabályzat.  

A házirend egy példányát minden újonnan belépő óvodás szülője megkapja, és az óvoda 
faliújságán kifüggesztésre kerül. 

4.7. Az óvodai belső szakmai és tanügyi dokumentumainak használata  

 Az óvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumait minden érintettnek rendelkezésre 
kell bocsátani. A csoportnaplót, a mulasztási naplót és a gyermekek egyéni fejlődését 
nyomon követő dokumentációt naprakészen a csoportszobában kell tartani, az óvoda 
területéről kivinni csak vezetői engedéllyel szabad. 
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5. Csoportszervezési elvek 

 Az óvodai csoport maximális létszáma 25fő (a Köznevelési törvény2011 CXC tv. 4.sz 
melléklete) A csoportszoba férőhelyszámának megállapításakor egy gyerekre kettő 
négyzetmétert kell biztosítani.  

6. A bélyegző és használata, aláírási jogok  

 A körbélyegzőt az óvoda vezetője és az óvodavezető-helyettes használhatja. Hivatalos 
iratokon aláírási joggal az óvodavezetője az óvodavezető-helyettes, rendelkezik a 
munkaköri leírásban szabályozottak alapján.  

 A hosszú bélyegzőt az óvoda vezetője és az óvodavezető-helyettes használhatja.  
 A bélyegzőket a vezetői irodában elzárva kell tartani. A bélyegzőt eltűnése esetén 

érvényteleníttetni kell. Az érvénytelenítést meg kell jelentetni az Oktatási Közlönyben. 
Az új bélyegzőt a fenntartó jóváhagyásával az intézményvezető rendeli meg. 

7. Az óvoda jogállása, gazdálkodási jogkör szerinti besorolása 

 Az óvoda a gyermekek két és fél, hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény.  

 Önálló jogi személy, az alapító okirat rendelkezése szerint részben önállóan működő, 
az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű 
költségvetési szerv.  

 Az intézmény nem alanya az áfá-nak. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

8. A kiadmányozási jogkör gyakorlása 

 Az intézmény nevében aláírásra a vezető jogosult.  
 A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá, távolléte, 

akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az 
általános helyettesítést ellátó vezető írja alá. 

 Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt használnak. 

9. Lobogózás szabályai  

 Az óvoda épületét címtáblával és nemzeti színű lobogóval kell ellátni. 
 A 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében „A nemzeti lobogót állandóan 

kitűzve kell tartani.”  
 A kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a 

középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel lobogózás 
szabályait.  

 A zászló állandó minőségének megtartásáról az óvodavezető gondoskodik. 
 Az óvodai nemzeti színű zászlók tisztántartása és cseréje a törvényi rendelkezéseknek 

megfelelően a vezető felelős.  
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II. AZ INTÉZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

 
Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény dolgozói 
közötti munkamegosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. 
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb munkáltatói 
jogokat az irányító szerv vezetője, képviselője gyakorolja. Az intézményben a munkáltatói 
jogokat az intézményvezető gyakorolja.  

1. A munkakörökhöz tartozó feladat - és hatáskörök 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat - és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának 
módját, a kapcsolódó felelősségi szabályokat az egyes munkakörök általános munkaköri 
leírásait a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák 
A helyettesítés rendjét a vezető munkakörökre jelen szabályzat, míg más munkakörök 
esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 

A munkaköri leírás tartalmazza 

 A munkahely a munkavállaló, a munkakör megnevezését 
 A munkaidő a közvetlen felettes meghatározását 
 A munkavállaló tevékenységének körét, feladatait, hatás és jogkörét 
 Az alkalmazotti tagságra vonatkozó feladatokat, szabályokat, jogokat 
 A munkaköre szerinti ellenőrzését 
 A munkaköre szerinti alap és specifikus elvárásokat  

2. Az óvodavezető és feladatköre 

 Az óvoda élén az óvodavezető áll a Nkt.68.§ (2) bekezdése alapján, aki az intézmény 
egyszemélyi felelős vezetője, aki munkáját a Nkt.69.§. vonatkozó előírásainak 
megfelelően látja el, 

 Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az intézmény más 
alkalmazottjára átruházhatja. 

 Az óvoda vezetője képviseli az intézményt. 
 Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a Köznevelési Törvény alapján a 

fenntartó határozza meg. (melléklet: Óvodavezető munkaköri leírása.) 

Munkáltatói jogkör: A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje.  

 Az intézményben a munkáltatói jogkört az óvodavezető gyakorolja. 

A munkáltatói jogkör kategóriái: 

 kinevezési jogkör (kinevezés, alkalmazás, megbízás, felmentés elbocsátás áthelyezés, 
nyugdíjazás) 

 bérgazdálkodás a helyi önkormányzati költségvetési szervvel együttműködésben (éves 
költségvetés, bér, pótlékok) 

 munkáltatói jogkör (minősítés, kitüntetés, jutalmazás, helyettesítés, munkavégzés 
irányítása, ellenőrzése, munkaköri leírások készítése, stb.) 

 belső kontrollrendszer működtetése 
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A kinevezési (megbízási) jogkört az óvodavezető valamennyi közalkalmazotti 
jogviszonyban létesített munkakörök vonatkozásában fenntartja magának. 

A képviselet szabályai:  

 A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát 
meghatározott esetekben átruházhatja más személyre. 

 Az intézmény képviseletéről a fenntartó – indokolt esetben – meghatározott ügyek 
tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet.  

 Az intézményvezető a képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével 
ellátott írásos nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a 
jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételét. Az intézményvezető hosszas távolléte, vagy 
munkaviszonyának megszűnése esetén az óvodavezető helyettes SZMSZ-ben leírt 
ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy 
elintézése azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, 
akit erre az SZMSZ helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett 
történő eljárásra feljogosítanak.  

A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:  

 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében  

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

 munkáltatói jogkörrel összefüggésben;  

 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján  

a) hivatalos ügyekben  

 települési önkormányzatokkal való ügyintézés során  
 állami szervek, hatóságok és bíróság előtt  
 az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt  

b) intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során a nevelési-oktatási 
intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a  

 nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a Szülői Szervezettel,  
 más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel,  
 nemzetiségi önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében 

érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel  
 az intézmény belső és külső partnereivel  
 adott esetben az intézmény székhelye szerinti egyházzal 

 Sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média 
részére az óvodavezető tehet, vagy az SZMSZ-ben előírt esetekben az óvodavezető 
helyettes. 

 Az intézményben tudományos kutatás, főiskolai-egyetemi tanulmány, diploma 
készítése vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából történő információgyűjtés 
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csak és kizárólag az óvodavezető engedélyével történhet, helyettesítés esetén az 
óvodavezető helyettes az illetékes engedélyező személy. 

 Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, 
annak szabályairól fenntartó, az SZMSZ-ben leírtak alapján határoz. 

 Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti 
joggal rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény vezetője és 
vezető helyettese, az együttes aláíró. 

Az Óvodavezető felel: 

 Az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, 
 A takarékos gazdálkodásért, 
 A pedagógiai munkáért, 
 Az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési programjának működéséért, 
 A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, 
 A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 
 A gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezéséért, 
 A középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, 
 A közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda 

ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért, 
 A munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért, 
 Az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának 

szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság 
mellett, 

 A nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért, 
 A jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. 
 Gyakorolja a munkáltatói jogkört. 
 Dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 

nem utal más hatáskörébe; 
 Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 

tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja; 

Az óvoda vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, 
természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az óvoda működtetése nem biztosítható, 
vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. 
Intézkedéséhez be kell szereznie a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a 
fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. 

2.1. Az óvodavezető feladatai: 

 A nevelőtestület vezetése, 
 A nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 
 A nevelőtestület jogkörébe tatozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése 

és ellenőrzése, 
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 Az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a 
pénzügyi-gazdasági feladatokban való megállapodásban rögzített munkamegosztás 
szerinti közreműködés 

 A szülői szervezettel való együttműködés, 
 A nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése, 
 A gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor, 

hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg, 
 A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, 
 A gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése, 
 A szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amely az 

óvodai neveléssel, az óvodát érintő változásokkal kapcsolatos, 
 Az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartók által 

meghatározottak szerint, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal, 

2.2. Az igazgatási feladatok ellátása, így különösen: 

 az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan 
gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén, a gyámhatóság 
értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte, 

 a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások 
kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, 

 a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli napokról, a 
felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az 
igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá 
minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja. 

2.3. kizárólagos jogkörébe tartozik: 

 a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása 
 a kötelezettségvállalás, 
 a kiadmányozás (aláírás) 
 a fenntartó előtti képviselet 

 közvetlenül irányítja az óvodavezető-helyettest, az óvodapedagógusokat, a 
gondozónőt, és a dajkákat. 

 a HACCP rendszer folyamatos működésének biztosítása, ellenőrzése, irányítása, a 
szükséges adminisztráció vezetése  

2.4. Gazdálkodással kapcsolatos szabályok 

Az óvoda a fenntartótól önálló gazdálkodási jogkört kapott. Az intézményben aláírási 
jogkörrel rendelkezik 

 az óvodavezető 

Az óvodavezető a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. 
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3. Az óvodavezető - helyettes 

 Az óvodavezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben – el nem halasztható 
ügyek intézésével- ellátja az óvodavezető helyettesítését. 

 Az óvodavezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az óvodavezetőt. Tartós 
távollétnek minősül a két hetet meghaladó távollét. 

3.1. Közreműködik: 

 a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében, 
 az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos feladatok 

ellátásában, 

3. 2. Az óvodavezető helyettesítési rendje: 

 Az óvodavezető távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlását a helyettese látja 
el. 

 Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, 
illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

 Az óvodavezető távolléte esetén a helyettesi feladatokat a mindenkori éves 
munkatervben meghatározott óvodapedagógus látja el. Intézkedési jogköre a 
gyermekek biztonságos megóvásával összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre 
terjed ki. 

4. Az óvoda dolgozói 

 Az óvoda dolgozóit a törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a fenntartó 
által engedélyezett létszámban az óvoda vezetője alkalmazza. 

 Az óvoda dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik (ezen Szervezeti 
és Működési Szabályzat Melléklete). 

4.1. A nevelők közösségei 

4.1.1. A nevelőtestület 

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

 A nevelőtestület tagja: az óvoda valamennyi kinevezett óvodapedagógusa. 
 A nevelőtestület döntési és véleményezési jogkörét a Nkt.70.§-a tartalmazza: 

4.1.2. A nevelőtestület dönt: 

 a pedagógiai program elfogadásáról, 
 az SZMSZ elfogadásáról, 
 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 
 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, 
 beszámolók elfogadásáról, 
 a továbbképzési program elfogadásáról, 
 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 
 a házirend elfogadásáról, 
 a tanulók fegyelmi ügyeiben, 
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 jogszabályban meghatározott más ügyekben 

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

4.1.3. Az intézményi munka irányítását segítő fórumok: 

 munkaértekezlet 
 nevelőtestületi értekezlet 

4.2.  Az óvodai szervezet egysége 

 Az óvoda, nevelőtestületének összehívása a munkaterv szerint ütemezett 
nevelőtestületi értekezleteken, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleteken 
valósul meg. 

4.2.1. Nevelőtestületi értekezletet kell tartani: 

 a nevelési program és módosítása elfogadására, 
 a szervezeti és működési szabályzat, valamint módosítása elfogadására, 
 a nevelési év előkészítésére, a munkaterv elfogadására, 
 az óvoda éves munkájának értékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések, 

beszámolók elfogadására, 
 a nevelőtestület képviseletében eljáró óvodapedagógus kiválasztására, 
 a házirend elfogadására, 
 az ötéves pedagógus-továbbképzési terv elfogadására, 
  az óvodavezetői pályázatokhoz készített vezetési programokkal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítására, 
 nevelési tanácsadó vagy szakértői és rehabilitációs bizottság megkeresésére a hetedik 

évet betöltött gyermek újabb nevelési évének megkezdéséhez szükséges egyetértés 
megadására, 

 jogszabályban meghatározott esetekben. 

4.2.2. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha: 

 az óvodavezető összehívja 
 a nevelőtestület egyharmada kéri, 
 szülői szervezet kezdeményezi, akkor, ha a kezdeményezést a nevelőtestület elfogadta. 

Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, 
gondozónő valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztens és 
dajkák, együttműködését. 

4.2.3. Alkalmazotti értekezletet kell tartani: 

 a közoktatásról szóló törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes 
véleményezésére, amelyek az óvoda megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 
megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének megállapításával és 
módosításával, vezetői megbízással kapcsolatosak. 
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A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az óvodavezető hívja össze az 
intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével 

4.2.4.Nevelőtestület értekezletei: 

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

A nevelőtestület egy nevelési éve során az alábbi értekezleteket tartja: 

 Tanévnyitó értekezlet  
 Őszi nevelői értekezlet  
 Félévi nevelői értekezlet 
 Tavaszi nevelői értekezlet  
 Tanévzáró értekezlet  

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület 60%-a kéri. 

A nevelőtestület és a dajkák csoportja közötti kapcsolattartás az óvodai munka egészét, 
valamint az óvoda valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben félévente egy alkalommal 
összehívott alkalmazotti értekezleten valósul meg.  

Az egyes tervezési időszak feladatait a csoport óvodapedagógusai rendszeresen megbeszélik 
a csoportos dajkával. 

 Alkalmazotti (munkatársi értekezlet)  
 Dajkák munkaértekezlete  

5. A nem pedagógus-munkakörben alkalmazottak  

 dajkák 
 gondozónő 

5.1. A dajkák az óvodában önálló csoportot alkotnak. A munkaértekezleteiket az 
óvodavezető hívja össze az éves munkaterv szerint. Felettük az általános munkáltatói 
jogokat az óvodavezető gyakorolja. 

Saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkeznek. 

6. Szakmai munkaközösség 

 § (1) A nevelési- oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai 
munkaközösséget. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, az 1993. évi 
LXXIX. törvény hatályos 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal 
és a 2012. évi CXXIV. törvénnyel kihirdetett Nkt.-rendelet alapján.  

 Óvodánk e szakmai feltételnek nem felel meg, mivel az óvodapedagógusok létszáma 
nem éri el az öt főt, így nem hozhat létre szakmai munkaközösséget. 

7. Pedagógiai adatkezelés 

Óvodánkban az alábbi kötelező nyomtatványok vezetése kötelező.  
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Óvodavezető:  

 Felvételi előjegyzési napló  
 Óvodai törzskönyv  
 Óvodai szakvélemény  

Óvodapedagógus:  

 Felvételi és mulasztási napló  
 Óvodai csoportnapló  
 Nevelési, és fejlesztési terv  
 Egyéni fejlődési lapok: megfigyelőlap  

8. Pedagógus joga és kötelessége 

 Az óvodapedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy 
személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és 
személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői tevékenységét értékeljék és elismerjék. 

 Joga, hogy az óvoda pedagógiai programja alapján a nevelés módszereit megválassza. 
 A nevelőtestület tagjaként részt vegyen a pedagógiai program tervezésében és 

értékelésében, gyakorolja a nevelőtestületet megillető jogokat. 
 Szakmai ismereteit, tudását továbbképzéséken bővítse, megújítsa. 
 Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, irányítása, fejlődésük értékelése. 

Kötelessége figyelembe venni a gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, 
fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, sajátos nevelési igényét. 

 Feladata a gyermekek testi épségének megóvása, az ehhez szükséges többoldalú 
ismeretek átadása. Balesetveszély esetén tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Köteles gondoskodni a gyermekek erkölcsi védelméről, személyiségük fejlődéséről. 

 Vegyen részt a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, 
megszüntetésében (ifjúságvédelem). 

 Kötelessége a szülőket rendszeresen tájékoztatni, kérdéseikre érdemi választ adni, 
illetve figyelmeztetni, ha a gyermek jogainak védelmében intézkedést tart 
szükségesnek. 

 Kötelessége a gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatni a 
közösségi együttműködés szabályait és törekednie kell azok betartatására. 

 Köteles a gyermekek, szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 
 Köteles a gyermekeket az etikus viselkedéshez szükséges magatartásformákkal 

megismertetni. 
 Köteles 7 évenként továbbképzéseken részt venni. 
 A pedagógusok igazolványt kapnak, amely feljogosítja az állami könyvtárak 

„Kulturális Intézmények” (múzeumok, kiállító termek) ingyenes látogatására. Az 
igazolvány közokirat. 

A pedagógus alapvető feladatát a munkaköri leírás részletesen tartalmazza. 

 

 



MAJSI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

20 
 
 
 

8.1. Hivatali titok megőrzése  

Az intézmény minden dolgozójának kötelessége a hivatali titok megtartása. A 
közalkalmazott nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre 
betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy 
más személyre hátrányos következménnyel járhat.  

Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és 
amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené.  

A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója 
köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.  

Hivatali titoknak minősül:  

 amit a jogszabály annak minősít  
 a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok  
 a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat 
 továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása, 

illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban írásban annak 
minősít 
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III. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 

 

1.A köznevelési intézmény működésének rendje 

 A Nkt 24. §-a szerint (1) A nevelési-oktatási intézmények szakmai tekintetben önállóak. 
Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, 
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

 (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, 
végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban meghatározottak szerint – részt 
vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik. 

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

2. Az óvoda munkarendje 

2.1. A nevelési év szeptember 1.-től - augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll. 

a,) Nevelési-oktatási év (IX. 1.-V. 31-ig), 

 mely időszak alatt a gyermekek részére az Óvodai Nevelési Program szabályozásának 
megfelelve foglalkozásokat, tevékenységeket szerveznek. Dokumentum: 
Csoportnapló 

b. ) Nyári időszak (VI. 1.-VIII. 31-ig), mely idő alatt 

 Az óvodai csoport szervezett foglalkozások nélkül működik 
 A nyári óvodai élet dokumentálása: csoportnaplóban 
 Az óvoda bezár. Ekkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, 

valamint a nagytakarítás. A zárás időtartamát a fenntartó határozza meg. 
 A nyári zárás időtartamáról a szülőket legkésőbb minden év 02.15-ig a faliújságon 

keresztül értesítjük. 

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

 45 órás nyitva tartási idővel, melynek pontos időpontja a mindenkori éves 
munkatervben - a szülői igényeknek megfelelően - kerül meghatározásra: 

 A szülők igényeinek jelzésére az intézmény vezetője a fenntartó felé kezdeményezheti 
a nyitvatartási idő megváltoztatását. 

 Rendezvények alkalmával a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető 
engedélyezi 

2.3. Az óvodát reggel a munkarend szerint érkező dajka nyitja. 

 A bejárati ajtó nyitva illetve zárva tartása:  
 7-9 óráig nyitva 
 9-12,30 óráig zárva 
 12,30-13 óra között nyitva 
 13-15 óráig zárva 
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 15 órától nyitva 
 A szülőket szülői értekezleten illetve a faliújságon tájékoztatjuk a nyitva illetve a zárva 

tartás idejéről. 
 A hivatalos ügyek intézése a vezetői irodában történik. 

2.4. Az alkalmazottak munkarendje 

 a mindenkori éves munkatervben kerül szabályozásra. 

2.5. Az alkalmazottak munka idejének nyilvántartását  

 a jelenléti íven vezetik, melyet heti rendszerességgel és/vagy spontán módon, 
dokumentáltan ellenőriz az óvoda vezetője. 

2.6. Az alkalmazottak munkavégzésére vonatkozó szabályokat a munkaköri leírások 
tartalmazzák (ezen szabályzat melléklete) 

2.7. Az óvodapedagógusok munkaideje 

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

 továbbképzéseken való részvétel 
 hospitálások 
 munkatervben meghatározott egyéb megbízatások 
 az óvoda vezetőjétől kapott egyéb, az óvodai nevelő-fejlesztő munkával 
 összefüggő, írásban kapott megbízások 

2.8. Nevelésnélküli munkanapok: 

 Időpontját és felhasználását az éves munkaterv tartalmazza, melyről minden év 
szeptemberében tájékoztatást adunk a szülői közösségnek. 

A nevelésnélküli munkanapok éves felhasználása során figyelembe vesszük: 

 a jogszabályi kötelezettséget, 
 az óvodába járó gyermekek szüleinek munkahelyi leterheltségét. 

A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról minimum 7 nappal korábban értesítjük: 

 a teljes szülői kört és 
 fenntartót. 

A nevelés nélküli munkanapokon:  

 szakmai továbbképzést,  
 alkalmazotti értekezletet  
 nevelőtestületi értekezletet tartunk. 

A gyermekek elhelyezését igény szerint biztosítjuk a saját óvodában.  

2.9. Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

 A Munkaterv programjait a nevelőtestület határozza meg, a gyermekek közösségét 
érintő közös programokat illetően a Szülői képviselet véleményét kikérve. 
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Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: 

 A nevelésnélküli munkanapok időpontját, felhasználásának módját, tartalmát, mely 
nem haladhatja meg egy nevelési évben az 5 napot. 

 A nevelésnélküli munkanapok pontos időpontjáról a szülőket legalább 7 nappal előtte 
értesíteni kell. 

 A szünetek időtartamát 
 Az óvodai megemlékezések és ünnepek rendjét 
 A nevelési értekezletek időpontját 

3. Az alkalmazottak munkaideje, a munkaidő nyilvántartása 

a) Óvodavezető: munkaideje:  

 heti 40 óra, ebből a csoportban letöltendő kötelező óraszáma heti 12 óra, a fenn maradó 
28 órában az intézmény vezetésével kapcsolatos teendőket látja el. 

b) Óvodapedagógusok: munkaideje: 

 heti 40 óra, ebből heti kötelező óraszámuk, kötött munka idejük, heti 32 óra 
csoportban, 4 óra pedig felkészülési idővel letöltendő, összesen 36 óra.  

 A pedagógusok munkarendjét úgy kell összeállítani, hogy az intézmény teljes nyitva 
tartásában óvodapedagógus foglalkozzon a gyermekekkel. A pedagógusok jogait és 
kötelezettségeit a közoktatási törvény rögzíti.  

 A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje kötelező 
órákból, valamint a teljes rendes munkaidő neveléssel le nem kötött részében ellátott 
feladatokhoz szükséges időből áll. Ebből legfeljebb heti 4 óra eseti helyettesítés 
rendelhető el, valamint külön jelölni kell az óvodában és az óvodán kívül ellátott 
feladatokat. Ezen feladatok körét a vezetői utasítás tartalmazza. 

 A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és 
a pedagógusok egyenletes terhelése.  

 A műszakok elcserélését a vezető engedélyezi. A pedagógus köteles munkakezdés 
előtt 10 perccel munkára képes állapotban munkahelyén megjelenni. 

 A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy 
feladatának ellátásáról szakszerű helyettesítéssel gondoskodni lehessen. 

c) A nevelőmunkát segítő közalkalmazottak munkaideje: 40 óra  

 A csoportban dolgozó dajkák munkakezdése váltakozó, mely változhat a szükségletek 
szerint. Érkezéskor és távozáskor minden alkalmazott köteles az erre rendszeresített 
jelenléti ívet aláírni. A jelenléti ív az óvodában tartózkodást igazolja. 

d) A nevelőmunkát segítő és más közalkalmazottak munkarendje: 40 óra 

 A nevelőmunkát segítők alkalmazott, (gondozónő) munkarendjét a távollévők 
helyettesítési rendjét a vezető, vagy a helyettes vezető állapítja meg.  

 Az alkalmazottak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási 
intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását.  

 Az alkalmazottnak munkakezdése előtt 10 perccel köteles munkára képes állapotban 
munkahelyén megjelennie, távolmaradásáról értesítenie kell a vezetőt. 
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 Az alkalmazottnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy 
feladatának ellátásáról szakszerű helyettesítéssel gondoskodni lehessen. 

e) A munkaidő nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai:  

 A nyilvántartások vezetéséért felelős: az intézmény valamennyi dolgozója.  
 A munkaidő nyilvántartás vezetését naponta rögzíteni kell.  
 Munkaközi szünetet szabályozásda a Munkatörvénykönyve 103. § (1) alapján. A 

munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a 107. § a) pont 
szerinti rendkívüli munkaidő tartama 

a) a hat órát meghaladja, húsz perc, 
b) a kilenc órát meghaladja, további huszonöt 

          perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

f) A munkaidő nyilvántartás nyomtatvány tartalma:  

 Saját készítésű munkaidő nyilvántartása van intézményünknek.  

A kötelezően vezetendő nyomtatványokat az óvoda külön szabályzata tartalmazza:  

 Munkaidő nyilvántartó lap. 
 A nyomtatvány tartalmazza a dolgozók nevét, a nyitva tartáshoz igazodó kötelező 

óraszámát, munkaidejét, a hét napjait, a dolgozók aláírását.   
 Az intézményen kívül végzett munkát a vezetői utasítás szerint a jelenléti íven vezetni 

kell.  
 Az óvodavezető a nyilvántartást heti egy alkalommal ellenőrzi egyeztető jelleggel, 

amennyiben eltérést tapasztal, a dolgozó bevonásával meggyőződik a nyilvántartásban 
szereplő adat helyességéről, ha nem, jelzi annak szükségességét, hogy a munkaidő 
nyilvántartást javítsa.  

 A nyomtatványban közölt adatok valódiságáért a munkavállaló felel. 
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IV. AZ ÓVODÁBAN VALÓ BENNTARTÓZKODÁS ÉS A 
HELYISÉGHASZNÁLAT RENDJE 

 

1. Vezető intézményben való tartózkodásának rendje 

 Az óvoda nyitvatartási ideje alatt az óvodavezetőnek, vagy a helyettesnek az 
intézményben kell tartózkodnia.  

 A vezető és a helyettes esetleges távollétében a vezető feladatait a megbízott kolléga 
látja el, illetve a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező, határozatlan munkaidőre 
alkalmazott óvodapedagógus.  

 Az óvoda nyitvatartási idején belül 800 és 1600 óra között az óvodavezetőnek vagy a 
helyettesnek vagy a megbízottnak az óvodában kell tartózkodnia.  

 A vezetés havonta egy alkalommal megbeszélést tart az aktuális feladatokról. Ezt a 
megbeszélést a vezető hiányzása esetén a vezető-helyettes vezeti. 

2. Az alkalmazottak benntartózkodásának rendje 

 Az óvoda nyitvatartási ideje alatt 7.00- 16.15 között az óvodapedagógusoknak, és a 
pedagógiai munkát segítő dolgozóknak az intézményben kell tartózkodniuk a 
munkaidő beosztásuk szerint. 

3. A szülők intézményben tartózkodásának rendje 

A szülő a hagyományos közös ünnepektől eltekintve a következő szempontok figyelembe 
vételével jogosult az intézményben tartózkodni: 

 Gyermeke beszoktatásának ideje alatt, a tanévkezdés első két hetében. 
 A szülő – óvónő kérésére, előzetesen megbeszélt időpont egyeztetése után. 
 Fogadóórák, szülői értekezletek, nyílt napok alkalmával. 
 Az óvoda – család közös rendezvényein, ünnepein. 
 Óvodába érkezés és távozáskor a gyermeke vetkőztetésének felöltöztetésének ideje 

alatt.  
 A szülő a csoportszoba ajtajában adja át a gyermeket az óvónőnek. Az óvodai 

csoportszobákban a gyermekeken, illetve az intézmény dolgozóin kívül egészségügyi 
és munkabiztonsági okokból kifolyólag más egyén nem tartózkodhat. 

4. Az óvodával jogviszonyban nem állók belépésének és benntartózkodásának rendje  

 Az óvodával jogviszonyban nem állók csak az óvodavezető, óvodavezető-helyettes, 
tudtával és engedélyével léphetnek be és tartózkodhatnak az óvoda területén.  

 Az intézmény által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények 
alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvoda vezetője állapítja meg.  

 Az óvodába belépő személyeket a dajka az óvodavezetőhöz kíséri.  
 A fenntartói, szakértői, tanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel 

történt egyeztetés szerint történik.  
 Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az 

óvodavezető engedélyezi. 
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5. Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályai  

Az intézményben reklámtevékenység alapvetően nem engedélyezhető, kivéve, ha a reklám 
az alábbiakban felsorolt célokat szolgálja:  

 A köznevelési törvényben megfogalmazottak szellemében kizárólag olyan reklám 
engedélyezhető, amely az intézmény használói részére pozitív értékeket közvetít, ezen 
belül a gyermekek, személyiségfejlődésére pozitív hatással van, nevelési, oktatási, 
művelődési célt szolgál:  

 a pedagógusok által közvetíteni kívánt társadalmi-erkölcsi értékrendet erősíti,  
 a környezettudatos magatartási formák, a fogyasztóvédelemi oktatás 

hatékonyságát elősegíti,  
 az egészséges életmóddal összefüggésben az egészséges táplálkozást, 

testedzést szolgálja, a sportolási lehetőségeket bővíti,  
 a kultúra, a művelődés közvetítésére szolgál.  

 A társadalmi, közéleti tevékenységgel összefüggésben csak olyan reklámtevékenység 
engedélyezhető, amely jogszabályokba nem ütközik. Az országos és helyi választások 
alkalmával – a választási törvénynek megfelelően – az intézmény területén az 
eseményre vonatkozó tájékoztatók kifüggeszthetők.  

 Politikai pártok plakátjainak kifüggesztése nem engedélyezhető.  
 Az intézmény épületének külső falain a különféle cégek reklámjainak elhelyezéséhez 

önkormányzati engedély szükséges. Minden konkrét megkeresés esetén az 
intézményvezető személyesen tárgyal és köt szerződést. Szerződéskötés előtt az 
önkormányzat illetékesének előzetes engedélyét kell beszerezni.  

 Az intézmény területén reklámanyag, tájékoztató elhelyezése – amennyiben 
társadalmi, közéleti tevékenységgel függ össze, és így az intézmény használóinak 
körét érinti, érintheti az intézményvezető személyesen ad engedélyt.  

 Ügynökök, üzletkötők az intézmény területén kereskedelmi tevékenységet csak az 
intézményvezető engedélyével folytathatnak 

6. Külső kapcsolatok rendszere formája és módja 

 Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az 
óvodavezető képviseli.  

 Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot tart a 
különböző társintézményekkel.   

 A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása 
érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és - 
lehetőségei szerint - szakmai kapcsolatot tart fenn. 

7. Az óvodai ünnepélyek és rendezvények 

 A megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés az óvónők feladata úgy, hogy 
figyelembe veszik a gyermeki személyiséget és a helyi sajátosságokat. 

 Az óvodai ünnepségeken és rendezvényeken az óvónők és dajkák jelenléte kötelező 
az alkalomhoz illő öltözékben. 

 Az óvodai ünnepélyek rendje a Óvodai Pedagógiai Programban szabályozott, és a 
mindenkori éves munkatervben konkretizált ( határidő, felelős) 
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8. A létesítmény és helyiségeinek használati rendje 

Az óvoda minden dolgozója felelős: 

 az intézményi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 
 az óvoda tisztaságának, rendjének megőrzéséért, 
 az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 
 a tűz és balesetvédelmi szabályok betartásáért 

8.1. A létesítmény és helyiségeinek használati szabályai: 

 Óvodás gyermek az óvoda helyiségeiben csakis felügyelet mellett tartózkodhat. 
 Az óvoda berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az óvoda területéről kivinni tilos. 
 Vagyonvédelmi intézkedés: az óvoda zárásáért a mindenkori délutános dajka a felelős 
 Az óvoda helyiségeit - az Alapító Okiratnak megfelelően - más, nem nevelési célra 

átengedni csak a gyermekek távollétében lehet. 
 Az óvoda dolgozói, tovább ügynökök, üzletszervezők vagy más személyek az 

intézmény területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, kivételt képez, az 
óvodai vagy a szülői szervezet által szervezett vásár. 

 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 helyiségeibe, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő 
szervezet nem működhet. 
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V. A GYERMEKEK ÓVODAI ÉLETÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A gyermekek óvodai felvétele Nkt 8.§ -a szerint. 

 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. 

 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

1.1.A beiratkozás rendje: 

 A beiratkozás időpontját minden nevelési évben a fenntartó határozza meg (április 20- 
május 20 között), és a megszokott formában, a kijelölt beiratkozási időpontot 
megelőző harminc nappal hozza nyilvánosságra. 

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

 A beiratkozás során a szülőt röviden szóban és írott bemutatkozó anyag formájában 
ismertetjük óvodánk pedagógiai rendszeréről 

 A beiratkozást követően a gyermekek és a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy 
közvetlen betekintést nyerjenek az óvoda életébe: közös gyermeknap, a nyár folyamán 
nyitott óvoda 

 A beíratás tényét a Felvételi és előjegyzési naplóban kell rögzíteni. 

1.2. Az óvodai átvétel: 

 A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. 

1.3. Az óvoda házirendjét: 

 Az új gyermekek szüleivel az adott nevelési év megkezdése előtt ismertetni kell: 
nyomtatott formában mindenki számára biztosítani kell, melynek átvételét a 
csoportnaplóban, az erre rendszeresített forma nyomtatványon kell igazolni. 

 Az óvoda Házirendje olvasható: az óvoda honlapján 

2. Az iskolai élet megkezdésére vonatkozó szabályok 

Nkt.45. § -a szerint 
 Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles 

az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 
 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt 
a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül 
ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. 

 (3)A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek 
az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő 
kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek 
hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 
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A tankötelezettség kezdetéről 

 az óvoda vezetője, 
 ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői 

bizottság, 
 az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi 

vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. 

3. A gyermek óvodai elhelyezése megszűnik, ha 

 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 
 5 éven aluli óvodás gyermek esetében, ha a szülő írásban bejelenti, 
 hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt naptól, 
 a gyermeket felvették az általános iskolába, 

Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, az előző óvoda vezetőjét írásban 
értesíteni kell. Amennyiben az óvodai felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján 
kerül sor, a határozatot számára is meg kell küldeni. 

4. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése 

 Az óvodába felvett gyermek fejlődését a „Fejlődés nyomon követése” 
dokumentumban rögzítjük.  

 A fejlődés nyomon követése az alábbi területekre terjed ki: értelmi, beszéd, hallás, 
látás, mozgásfejlődés.  

 Rögzítésre kerülnek: a gyermek fejlesztési feladatai: intézkedések, megállapítások, 
javaslatok, fejlesztési tervek. 

 Az óvoda indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybe vételét. 
 A fejlesztési javaslatokat, illetve a Fejlődési napló bejegyzéseit ismertetjük a szülővel, 

aki azt aláírásával igazolja az erre rendszeresített forma nyomtatványon. 

5. A gyermek napirendje 

 A csoportok napi és heti rendjét a Pedagógiai Program szabályozásának megfelelően, 
a gyermekek életkori sajátosságainak függvényében a nevelési év elején alakítjuk ki, 
melyet az első – nevelési évnyitó- szülői értekezleten ismertetünk a szülőkkel.  

 A nevelési év során szervezett óvodai programok esetében a napirendek rugalmasan 
változnak. 

6. Az óvodába érkezés és távozás rendje 

 Az óvoda nyitva tartási idejében a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik.    
 A gyermek, napi 10 óránál többet nem tartózkodhat az intézményben. /1993. LXXIX 

tv. 24§ (4)/                                      
 A gyermekek az óvodába csak szülő, illetve felnőtt kíséretében érkezhetnek, 

távozhatnak.  
 A gyermekek számára a reggeli érkezés 800-930 óráig folyamatos. 900 óráig minden 

gyermeknek meg kell érkeznie az óvodába  
 A gyermeket óvodába érkezésekor a szülő minden esetben adja át az óvónőnek. Ha az 

óvónő nem tud a gyerek jelenlétéről, felelősséget sem vállalhat érte.  
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 Óvodásaink biztonsága érdekében zárjuk a kaput, valamint a bejárati ajtókat.  Reggel 
915 órától az épületbe való bejutást csengő segíti.  

 Kérjük a szülőket, igyekezzenek a késést elkerülni, ha mégis késnének, kérjük, hogy 
azt telefonon jelezzék, vagy csengessenek be az épületbe. 

 A gyermekek hazavitele 1230 – 1300 óráig, délután 1430 órától folyamatosan történik.  
 Egyéni elbírálás alapján a gyermeket csak a szülőnek, gondviselőnek, vagy a szülő 

írásbeli nyilatkozata alapján megbízott személynek adhatja ki az óvónő. 
 Elvált szülők esetében, ha a szülők nem tudnak megegyezni, a mindenkori bírósági 

végzést vesszük figyelembe. Amennyiben ilyen nincs, mindkét szülőnek azonos jogai 
vannak a gyermek elvitelével kapcsolatban. 

 Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az óvoda területe nem játszótér, ezért a 
gyermekek átvétele után az intézmény területét mielőbb el kell hagyni.  

 Az egyedül érkező, illetve egyedül közlekedő gyermekek szülei írásban 
nyilatkozzanak felelősségükről a csoportnaplóban. 

 A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet. A szülő, miután gyermekét a 
pedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelősséggel tartozik testi épségéért. 

 Az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az 
óvodapedagógusnak. 

 A szülők kötelesek drog és alkoholmentes állapotban megjelenni gyermekükért 
 Amennyiben az óvoda zárásáig nem érkeznek a gyermekért, akkor megpróbáljuk a 

szülőt elérni, ha nem sikerül, akkor a kijelölt helyre visszük a gyermeket. Az 
intézkedés a mindenkori ügyeletes óvónő feladata.  

 Minden szülő köteles gondoskodni gyermeke hazaviteléről az óvoda zárásáig! 

7. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának, igazolására vonatkozó rendelkezések 

 Ha a szülő a gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába hozni, legalább egy 
munkanappal megelőzően tájékoztatnia kell az óvodapedagógust.  

 Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján lehetőleg 
900 óráig be kell jelenteni az óvodapedagógusnak.  

 A két hetet meghaladó huzamosabb távollétet az óvodavezetővel kell egyeztetnie a 
szülőknek.  

 Ha a gyermek, betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét 
óvodába. 

 Előre be nem jelentett három napon túli hiányzás esetén a gyermek az óvodát csak 
orvosi igazolással látogathatja újra.  

 Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben tíz 
napnál többet mulaszt igazolatlanul, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakhelye 
szerint illetékes jegyzőt. 

 Az NKT 8 § (1) értelmében az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény. 2,5 éves kortól is felvehető a gyermek abban az esetben, 
ha a nevelő intézmény szabad hellyel rendelkezik. Az óvodai nevelés a gyermek 
neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében 
folyik.  
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 A gyermek abban az évben, amelyikben az 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.  

 A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a 7. 
életévét betölti. Ha a 7. életévét betölti a gyermek, akkor kezdhet újabb nevelési évet, 
ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és 
rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában, 
melyhez a vizsgálat előtt a szakértői team (óvodavezető, óvodapedagógus,) 
egyetértését beszerezte.  

 Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több 
napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt két alkalommal írásban figyelmeztette 
az igazolatlan mulasztás következményeire. 

7.1. Az óvodaköteles gyermek igazolatlan hiányzásaival kapcsolatos szabályok 

 Egy nevelési évben öt nevelési napnál többet mulaszt igazolatlanul, az óvoda 
vezetője értesíti a gyermek tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a 
gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat és az óvoda 
haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására 
figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást 
kiváltó okok megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. 

 Amennyiben 10 nevelési napnál többet hiányzik igazolatlanul a gyermek, az 
óvodavezető a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, azaz a 
járási hivatalt. 

 Ha a gyermek a közoktatási törvény 24.§ (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai 
nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul 20 napnál többet mulaszt, az óvoda 
vezetője, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint 
a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. 
rendeletben foglaltakkal összhangban – óvodás gyermek esetében az annak tényleges 
tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt, és a 
gyermekjóléti szolgálatot értesíti. (Nkt. szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (9) 
bekezdése) mely elrendeli a nevelési ellátás /családi pótlék/ szüneteltetését 
mindaddig, amíg a szülő a gyermek óvodába járását folyamatos jelleggel nem 
biztosítja. 

7.2. Ha a gyermek az óvodai foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolni kell. 

 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni: 

 A gyermek beteg volt, és ezt a tényt a szülő az orvosi igazolás 
óvodapedagógusnak történő átadásával igazolja. 

  A gyermek, a szülő előzetesen benyújtott írásbeli kérelmére engedélyt 
kapott a távolmaradásra.  

 A gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott 
kötelezettségének eleget tenni. 

 Az engedély megadható amennyiben a gyermek rendszeresen járt óvodába és 
távolmaradása nem veszélyezteti fejlődését.  
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 Az engedély megtagadható amennyiben az oktatás rendjéről szóló hatályos 
rendeletben meghatározott iskolai tanítási szüneteken kívüli távollét a nevelési évben 
eléri a 20 nevelési napot.  

 A 20 nevelési napon felül indokolt esetben az óvodavezető engedélyezi a távollétet. 
 A gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

óvodalátogatási kötelezettségének eleget tenni, a távolmaradást előre, de legkésőbb a 
mulasztás első napját követő 5 napon belül írásban be kell jelenteni az 
óvodapedagógusnak.  

 Az orvosi igazolást a betegségből visszatérve az első napon le kell adni a csoportban 
az óvodapedagógusnak. 

 Minden távolmaradást – az étkezés miatt is - be kell jelenteni az 
óvodapedagógusoknak de. 10 óráig. 

8. Gyermekek étkeztetése, Térítési díjak befizetése, visszafizetése 

2015 szeptember 1.-től gyermek étkeztetés során az intézmény térítési díjra 100 % -os 
támogatást kell érvényesíteni, ha a gyermek 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 
 tartós beteg 
 ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek 
 egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja meg a kötelező legkisebb 

munkabér járulékokkal csökkentett összegnek 130%-át. 

A fenntartónak MÁK által elfogadott nyilatkozatot kell eljuttatni. 

 Azoknak a gyermekeknek, akik bármilyen étellel kapcsolatos allergiában, 
érzékenységben szenvednek, a szülők külön ételhordóban hozhatnak számukra 
megfelelő ételt, amelyet a konyhán elkülönítve szükséges tárolni. Ezen ételekért az 
óvoda nem vállal felelősséget. 
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VI. A SZÜLŐI SZERVEZET, A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 
FORMÁI 

 
Az óvoda, a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői 
képviseletet működtet. 

1. Az óvodai szülői képviselet egyetértési, véleményezési jogot gyakorol az alábbi 
területeken: 

 az óvodai SZMSZ kialakításában, 
 a házirend kialakításában, 
 az éves munkaterv és beszámoló elkészítésekor, 
 az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben, 
 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 
 a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, 
 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 
 a gyermekvédelmi feladatok meghatározásában, a munkatervnek a szülőket is érintő 

részében. 

2. A jogorvoslat rendje:  

 A szülő gyermeke érdekében az intézmény döntését tartalmazó közlés ellen felül 
bírálati és törvényességi kérelemmel élhet.  

 A nevelési-oktatási intézmény vezetője a gyermekekkel kapcsolatos döntéseit a 
jogszabályban meghatározott esetben és formában, írásban közli a szülővel.  

 A szülő a döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében 
eljárást indíthat, felül bírálati kérelemre (egyéni érdekvédelemre hivatkozás) vagy 
törvényességi kérelemre /jogszabálysértési hivatkozás/ hivatkozással.  

 A fenntartó képviselője hoz másodfokú döntést a törvényességi kérelem, illetve az 
óvodai felvételekkel és kizárással kapcsolatosan benyújtott felül bírálati kérelem 
tekintetében 

3. A gyermek és ifjúság védelmi felelőssel való kapcsolattartás 

 Az intézmény gyermekvédelmi feladatait az óvodapedagógusok végzik, a 
gyermekvédelmi felelős fogja össze. 

 Intézkedési jogköre elsősorban az intézményvezetőnek és helyettesének van. A 
gyermekekkel, családokkal kapcsolatos problémák megoldásához a Gyermekjóléti 
Szolgálattal, és a Családsegítő Központtal, tart kapcsolatot. 

 Szükség esetén az óvoda gyermekvédelmi felelőse is eljárhat az ügyben, az 
intézményvezető felhatalmazásával. 

 A rendszeres gyermekvédelmi támogatás nyilvántartásáról naprakész információhoz 
juthatnak a felelősök. 

 A szülőket az év elején szülői értekezleten és a faliújságon keresztül is tájékoztatjuk 
arról, hogy az óvodában ki a gyermekvédelmi felelős és milyen időpontban kereshető 
fel problémáik esetén. 
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4. A szülőkkel való kapcsolattartás formái 

 családlátogatás,  
 szülői értekezlet,  
 fogadóórák,  
 egyéni beszélgetések,  
 nyílt napok,  
 óvodai, és óvodán kívüli rendezvények,  
 faliújságon lévő hirdetmények, tájékoztatók, értékelések,  
 igények és lehetőségek függvényében napi kapcsolattartás,  
 igény és elégedettség mérés,  
 elektronikus úton az óvoda honlapján.  

A szülőket az óvodai csoportjukról, az óvodai életről és az aktuális feladatokról minden 
tanévben három alkalommal szülői értekezleten tájékoztatjuk.  

 A szülői értekezletek, időpontját az éves munkaterv tartalmazza, és a szülők 
faliújságján írásban is megjelenik.  

 A szülői értekezleteken tájékoztatást adunk a szülőknek az igénybe vehető 
kedvezményekről (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ingyenes étkeztetés 
igénybevételének módja). A kapcsolattartó személy az óvoda gyermekvédelmi 
felelőse. 
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VII.  AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 
Az intézményt a külső kapcsolatokban az óvodavezető képviseli. Az intézményvezető ezen 
faladatait megoszthatja, átadhatja a külső kapcsolattartás jellegétől függően közvetlen 
munkatársainak, és más személyeknek, eseti vagy állandó megbízás alapján. 

1. Kapcsolattartás a Fenntartóval 

Az óvoda rendszeres munkakapcsolatot tart a fenntartóval, mely elsősorban a következő 
területekre terjed ki: 
 intézmény tevékenységi körének módosítása, 
 intézmény költségvetésének megállapítása, módosítása, végrehajtása, 

A kapcsolattartása formái: 

 szóbeli tájékoztatás, munkaértekezletek 
 írásbeli utasítások, beszámolók, 
 elektronikus tájékoztatás 
 egyeztető tárgyalások 

2. Kapcsolattartás az iskolával 

Az óvodához legközelebb lévő helyi általános iskola képviselőjével együttműködik az 
intézmény, az iskolába távozó gyermekek beilleszkedését megkönnyítve. 
 Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal, 
 Nevelők szakmai beszélgetése (óvónők - tanítónők stb.). 
 Szülőknek iskolabemutatás és tájékoztató előadás szervezése. 
 Nyílt napokra kölcsönös meghívás. 

3. Kapcsolattartás a Német Önkormányzattal  

A kapcsolattartás folyamatos, a következő területekre terjed ki: 
 hagyományápolás,  
 ünnepélyek, rendezvények szervezése, ezeken való részvétel 

A kapcsolattartás formái: 

 szóbeli tájékoztatás 
 írásbeli tájékoztatás 

4. Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal 

Az ifjúságvédelmi felelősökön keresztül az óvoda közreműködik:  
 a gyermekek veszélyeztetettségének felderítésében.  
 a gyermekek fejlődését veszélyeztető okok pedagógiai eszközökkel történő 

megelőzésében,  
 segítséget kérhet a Gyermekjóléti Szolgálattól. 
 együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival  
 kölcsönös tájékoztatással, tapasztalat cserével segítik egymás munkáját 
 szükség esetén segítséget kér a Gyámhivataltól. 
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A kapcsolattartás formái: 

 szóbeli tájékoztatás 
 írásbeli tájékoztatás 

5. Kapcsolattartás a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal 

Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott 
intézménnyel  
A gyermekek fejlesztésének, iskolaérettségének elbírálásában az óvodapedagógusok 
szükség szerint kapcsolatot kezdeményeznek és tartanak fent a Szakszolgálat és Szakértői 
Bizottságok munkatársaival: 

 nevelési és képességbeli lemaradás esetén (tanulási, beszéd, viselkedés stb.)  
 iskolaérettségi vizsgálat esetén  
 beilleszkedési, tanulási, magatartás zavaros gyermekek. vizsgálat, és felülvizsgálat 

esetén  
 sajátos nevelési igény megállapításánál, felülvizsgálatánál  

Az együttműködés formáiról és annak tatalmáról az óvodavezető állapodik meg. 

6. Kapcsolattartás az Egészségügyi ellátással: 
 Az új óvodai dolgozók munkába állás előtt előzetes alkalmassági vizsgálaton 

vesznek részt. Kötelező évente az időszakos felülvizsgálat valamennyi dolgozónak 
és rendkívüli esetekben, ha azt az óvodavezető indítványozza. 

 Az egészségügyi szolgálattal való kapcsolattartást az intézményvezető koordinálja a 
védőnővel, a fogorvossal. 

 A védőnővel az óvoda munkaterv alapján dolgozik, amelyben közösen megjelöljük 
a jogszabály által előírt vizsgálatokat, azok ütemezését. Ezek megszervezését az 
óvónő előkészíti, a szülőket erről tájékoztatják. 

 Közös programot szervezünk évente: Egészségnapot, fogászati napot, szülői 
értekezleten előadást tarthatnak. 

 Évente fogászati szűrővizsgálatot szervezünk. 

7. Külhoni magyar oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 

 A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása 
érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és - 
lehetőségei szerint - szakmai kapcsolatot tart fenn. 
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VIII. AZ ÓVODAI MUNKA BELSŐ - ÉS KÜLSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

 
1. A fenntartó  

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

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

 Értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott 
feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, 

 Ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t. 

A fenntartói ellenőrzést az MTKT belső ellenőre végzi. 

2. Az óvodavezető 

 az ellenőrzési ütemterv alapján, a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény 
zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli az alkalmazottak munkáját. 

A belső ellenőrzés rendszere átfogja az óvodai nevelő-fejlesztő munka egészét. 
Egyrészt biztosítja a minőségi munkavégzést, azzal hogy az ellenőrzés során felmerülő hibák 
feltárása időben megtörténhet, másrészt fokozza a munka hatékonyságát. 
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 
hatékonyságának mérése. 

Az óvoda vezetője minden nevelési év elején elkészíti a részletes belső ellenőrzési tervet - 
mint a Munkaterv mellékletét - ebben megjelöli: 

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

Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

 az óvodavezető 
 a szülői szervezet is 

Az ellenőrzés kiterjed: 

 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, 
 és a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre 

Az ellenőrzési ütemterv az érintettek számára hozzáférhető.  
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Az ellenőrzés formái:  

 nevelőmunka gyakorlatának ellenőrzése,  
 értékelő megbeszélés, beszámoltatás,  
 írásbeli dokumentációk ellenőrzése,  
 speciális felmérések, vizsgálatok,  
 minősítési eljárás.  

Az ellenőrzés területei: 
 pedagógiai, szervezési, tanügy igazgatási feladatok ellenőrzése, 
 időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések, 
 foglalkozások, írásos dokumentumok, foglalkozáson kívüli tevékenységek 

ellenőrzése, 
 program megvalósulásának szintje a csoportokban és az óvoda életében, 
 gazdasági jellegű ellenőrzések (, vagyon védelem ), 
 munka és tűzvédelmi ellenőrzések. 

Az ellenőrzés formái: 

 tervszerű, előre megbeszélt szempontok alapján, 
 spontán, alkalomszerű ellenőrzések 

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

3.Külső ellenőrzés-értékelés rendje 

 
Az ellenőrzés és 

értékelés 
formája 

Az ellenőrzés és 
értékelés tárgya, 

tartalma 

Az ellenőrzésre, értékelésre 
jogosult 

Az ellenőrzés, 
értékelés 
megrendelője 

 
Külső 

 
törvényességi 

 
Fenntartó (általa megbízott személy); 
ÁSZ; Kormányhivatal. 

Oktatásért 
felelős 
Miniszter; 
Jegyző; 

 szakmai- 
pedagógiai 

 
A fenntartó által megbízott szakértő. 

 

  
szakhatósági 

ÁNTSZ; Gyámügyi Hivatal; 
Tűzvédelmi szakember; 
Munkavédelmi szakember. 

 

 
A köznevelési intézmény ellenőrzése lehet (Nkt. 86.§): 

 pedagógiai - szakmai, 

 törvényességi, 

 hatósági ellenőrzés. 
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4. A pedagógiai munka külső ellenőrzése - Országos pedagógiai - szakmai ellenőrzés 

Az oktatásért felelős miniszter az intézményben folyamatos pedagógiai szakmai ellenőrzést 
szervez, amely ötévente ismétlődő értékeléssel záruló vizsgálat. 

Az országos pedagógiai - szakmai ellenőrzés a pedagógusok munkájának külső, egységes 
kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. 

Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés célját, feladatait, megszervezésének és 
lebonyolításának és az ellenőrzés lefolytatásának szabályait a nevelési - oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg. 

4.1. Az országos pedagógiai - szakmai ellenőrzés fajtái 

 a pedagógus ellenőrzése 
 az intézményvezető ellenőrzése 
 az intézményellenőrzés 

A pedagógiai - szakmai ellenőrzés megállapításait a nevelési - oktatási intézmény honlapján, 
annak hiányában a helyben szokásos módon, továbbá az ellenőrzést indító honlapján 
nyilvánosságra kell hozni, a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával. 

4.2 Óvodapedagógusok pedagógiai-szakmai munkájának ellenőrzése /EMMI 148.§/ 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések ellenőrzési eszközeit az Oktatási Hivatal 
dolgozza ki. Azonos szempontok szerinti valósul meg az ellenőrzés, értékelés, és 
összehasonlítás. /EMMI 152. §/ 

4.3. Intézményvezető ellenőrzése 

Az intézményvezető ellenőrzése a Nkt. 7.§(1) bekezdés a)-h) pontja által meghatározottakra 
terjed ki. 

Célja: az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az 
intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá 
az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredménye alapján. 

Az ellenőrzés célja Az ellenőrzött óvodapedagógus pedagógiai készségeinek fejlesztése. 
Az ellenőrzés módszere  a foglalkozások egységes szempontok szerinti megfigyelése; 

 az óvodapedagógus mindennapi nevelő-oktató munkáját megalapozó 
pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata; 

 interjú felvétel. 

Az ellenőrzés 
gyakorisága 

Legalább ötévente egyszer, minden óvodapedagógust érintően. 

Az ellenőrzésben részt 
vesz Két szakértő. 

Az ellenőrzés 
dokumentuma 

Értékelőlap 

Adatok nyilvántartása  Személyi irattár; 
 Pedagógusminősítési informatikai rendszer. 
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4.4. Intézmény ellenőrzés 

Célja: iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez annak 
feltárása által, hogy az intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját. 
/EMMI 150-151.§/ 
Az intézmény ellenőrzés az EMMI 148.§ (2) és a 149.§ (1) bekezdésekben meghatározottak 
megfelelően történik. 

Intézményellenőrzésre az intézményben legalább ötévenként egyszer, a megyei ellenőrzési 
terv alapján kerül sor, abban az esetben, ha az intézmény pedagógusainak legalább hatvan 
százalékát már értékelték az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében, és legalább 
egyszer sor került vagy az intézményellenőrzés során sor kerül az intézményvezető 
ellenőrzésére is. /EMMI 150.§ (2) 

Az ellenőrzés eredményéről elektronikus úton szolgáltatjuk az adatokat az Oktatási 
Hivatalnak. 
 

Az ellenőrzés célja Iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai 
munkájának fejlesztéséhez. 

Az ellenőrzés módszere  A foglalkozások egységes szempontok szerinti megfigyelése. 
 Az intézményvezetővel egységes szempontok alapján készített 

interjú. 
 Interjú a nevelőtestület tagjainak legalább öt százalékával. 
 Dokumentumelemzés.(az intézmény és a korábbi ellenőrzések 

dokumentumai) 
 Kérdőíves felmérés a nevelőtestület, alkalmazotti közösség, 

szülők és egyéb partnerek körében. 

Az ellenőrzés 
gyakorisága 

  Leghamarabb ötévente egyszer minden intézményben. 

Az ellenőrzésben részt vesz Legalább három, legfeljebb öt főből álló szakértői csoport. 

Az ellenőrzés célja  Az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése. 
 Az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményeinek 

kimutatása. 
Az ellenőrzés módszere  A foglalkozások egységes szempontok szerinti megfigyelése. 

 Az intézményvezetővel egységes szempontok alapján készített interjú. 
 Dokumentumelemzés. 
 Kérdőíves felmérés a nevelőtestület, a szülők körében. 

Az ellenőrzés 
gyakorisága 

 Leghamarabb az intézményvezetői megbízás második évében. 
 Legalább az intézményvezetői megbízás negyedik évében. 

Az ellenőrzésben részt 
vesz 

Két szakértő. 

Az ellenőrzés 
dokumentuma Értékelőlap 

Adatok nyilvántartása  Személyi irattár; 
 Pedagógusminősítési informatikai rendszer. 
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Az ellenőrzés dokumentuma Összegző dokumentum, amely az alábbiak alapján készül: 
 az intézmény önértékelése; 
 a fenntartó értékelése; 
 a helyszíni ellenőrzés dokumentumai; 
 az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében az előző 

ellenőrzési ciklusban készült pedagógus-értékelőlapok 
összegzése; 

 az intézményvezető ellenőrzésének értékelő lapja; 
 az ellenőrzést megelőző öt évben lefolytatott országos 

mérések adatai; 
 a korábbi intézmény-ellenőrzés szakértői összegző 

dokumentuma; 
 a legutóbbi törvényességi és hatósági ellenőrzések 

eredményeinek összegzés. 
Adatok nyilvántartása  Intézményi irattár; 

 Kormányhivatal irattár; 
 Oktatási Hivatal központi nyilvántartása. 
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IX. GYERMEKVÉDELMIFELADATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET 
FELADATAINAK ELLÁTÁS RENDJE 

 
1. Az intézmény vezetője és az óvodában dolgozók közreműködnek a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében.  

Célunk:  

 a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség 
kialakulásának megelőzése, hátrányok kompenzálása, esély egyenlőség biztosítása, 
tehetségek gondozása.  

Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért.  
A gyermekvédelmi felelős és a nevelőtestület minden tagjának feladata a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák elősegítése. A gyermekvédelmi felelős a 
feladatokat az óvónőkkel az intézményi éves munkatervben megfogalmazottak szerint 
megosztja. 

1.1. A gyermekvédelmi feladatok:  

 Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését.  
 A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és ha 

szükséges szakember segítségét kérni,  
 Rendszeres óvodalátogatás figyelemmel kísérése.  
 Rendszeres családlátogatások végzése a csoportvezető óvónővel, szükség esetén a 

gyermekvédelmi felelőssel.  
 A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző 

támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése.  
 Az új és pályakezdő óvónők részére, a gyermekvédelmi munkához segítséget nyújt.  
 A Gyermekjóléti Szolgálati esetmegbeszéléseken való részvétel.  
 A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásának rendszeres 

figyelemmel kísérése, és a dolgozók tudomására hozatala.  
 Fontos feladata, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet 

kritériumainak intézményi szintű megállapítását. 

Ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai intézkedési 
lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcsolatot az illetékes szervekkel – 
gyermekjóléti szolgálat, védőnő, gyermekorvos, jegyző – és tőlük kér intézkedést.  

Az intézményi faliújságon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 
intézmények címét, telefonszámát. 

2. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

Az Óvoda működtetése során, az ÁNTSZ előírások, valamint a HACCP rend-szer 
követelményei maradéktalan betartásra kerülnek. 

 A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött 
időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi 
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állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban 
rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

 A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan 
folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási 
intézményben végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti 
működést, a gyermek, a tanuló és a szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény 
életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek, a tanuló egészségi állapotának 
kedvező irányú változását idézze elő. 

 Ezen Szabályozás egységet alkot a fenntartó által jóváhagyott Házirend megfelelő 
fejezeteivel. 

 A fenntartó és/vagy az óvodavezető megállapodást köt a gyermekorvossal, 
védőnőkkel az orvosi ellátás érdekében. Az orvos, valamint a védőnő a 
Megállapodásban megjelölt módon és rendszerességgel látja el az óvodás 
gyermekeket. 

 Az óvoda vezetője gondoskodik arról, hogy az orvos és védőnő munkájához a 
szükséges feltételeket biztosítsa: vizsgálati hely, idő, óvónői felügyelet. 

 A védőoltások az óvodában nem adhatók be. 

A Nevelési év során meghatározott időpontban és szükség szerint védőnő látogatja az 
óvodákat, a gyermekorvos a rendelőben végzi a vizsgálatokat. 

Nevelési évenként minden gyermek - a szülő írásbeli beleegyezésével - egy alkalommal 
részt vesz: 

 Fogászati 
 Szemészeti 
 Hallásvizsgálaton 

Ide vonatkozóan lásd még: ezen szabályzat „Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon 
követése” című fejezetében leírtakat. 

 Az óvodát csak teljesen egészséges gyermek látogathatja, a gyermekek esetleges 
gyógyszerérzékenységéről, allergiás és más krónikus betegségeiről a szülő tájékoztatja 
a csoportos óvónőt. 

 Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket azonnal el kell látni megfelelő 
gyógyszerrel és a szülőt értesíteni kell, a gyermek mielőbbi orvoshoz való juttatása a 
fő cél. 

 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát nem látogathatja.  
 A gyermek betegségét követően csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát. 
 Fertőző megbetegedések esetén az óvoda helyiségeinek fertőtlenítésére különös 

hangsúlyt kell fektetni. 
 Az óvoda egész területén a dohányzás szigorúan tilos. 
 Az intézményen belül szeszesitalt fogyasztani szigorúan tilos. 
 Az óvoda konyhájába illetve, melegítő konyhájába csakis a konyhai dolgozó, dajkák 

léphetnek be, vagy az a látogató, aki érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik, 
 A csoportszobában szülő csak egészségesen tartózkodhat. 
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 Az intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező az évente megtartott foglalkozás 
egészségügyi vizsgálaton való részvétel, ennek szabályozása az intézményi 
munkavédelmi szabályzatban található.  
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X. BALESETMEGELŐZŐ, VÉDŐ ÉS ÓVÓ RENDSZABÁLYOK 

 

1. Az óvoda dolgozóinak feladatai a balesetek megelőzésében és balesetek esetén 

A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek, 
tanulók felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira 
Ezen fejezet egységet alkot a fenntartó által jóváhagyott– Házirend Az óvoda védő, óvó 
intézkedése- fejezettel. 

 Az óvoda vezetője felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges és biztonságos 
feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért.  

 A feltétel rendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó vezetői feladata. Az 
óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi épségének 
megóvása. 

 Minden pedagógus feladatát képezi, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, 
testi 

 épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja és ezek elsajátításáról 
meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek 
veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye. 

 Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a Munkavédelmi Szabályzat, 
Tűzvédelmi utasítása Tűzriadó terv és a Házirend rendelkezéseit. (Aláírásukkal 
igazolják) 

 Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell 
megszervezni a gyermekek tevékenységét. (Védő, - óvóelőírások figyelembe 
vételével.) 

 Az óvónőnek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a 
kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor 
követendő magatartásra – mindezeket dokumentálja a csoportnaplóban. 

Különösen fontos ez, ha: 
 az udvaron tartózkodnak, 
 ha különböző közlekedési eszközzel közlekednek 
 ha az utcán közlekednek 
 ha valamilyen rendezvényen vesznek részt, 
 és egyéb esetekben. 

1.1. 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 jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell 
nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, 
jegyzőkönyvet kell felvenni.  
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 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 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. 

1.2. Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely 

 a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 
kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben 
életét vesztette), 

 valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű 
károsodását, 

 a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, 
egészségkárosodását, 

 a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja 
nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi 
károsodását okozza. 

Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálat által tartott foglalkozás alatt következik 
be, a jelentési kötelezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelessége. 

1.3. Az óvodapedagógus feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy 
rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket meg kell tenni: 

 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni 
 ha szükséges, orvost kell hívni 
 ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni, 
 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni, 
 a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetőjének, 

Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha 
bizonytalanabban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni.  

 Az orvos megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani. 
 Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni. 
 Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló 

esetek megelőzésére. 
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2. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni olyan előre nem látható 
eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda 
gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 
felszerelését veszélyezteti.  

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 a természeti katasztrófa (pl: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.) 
 a tűz 
 a robbanással történő fenyegetés. 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 
felettesének azonnal/haladéktalanul jelenteni. 
Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről. Akadályoztatása esetén az SZMSZ –ben 
szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 az intézmény fenntartóját, 
 tűz esetén a tűzoltóságot, 
 robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 
 személyi sérülés esetén a mentőket, 
 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja. 

A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportnak a Tűzriadó terv és a 
Bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 

2.1. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó 
óvodapedagógusnak 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 óvodapedagógus 
hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt – e esetlegesen 
valamelyik gyermek az épületben. 

 A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 
megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolnia! 

 Az épület kiürítése a Tűzriadó terv szerint történik. 
 A gyermekek elhelyezése a körzetileg legközelebb eső közösségi helyre történik. 

2.2. Az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – 
felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodni kell az alábbi feladatokról: 

 a kiürített tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 
 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 
 a vízszerelési helyek szabaddá tételéről, 
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 az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 
 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról. 

2.3. Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az óvoda 
vezetőjének, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, a veszélyeztetett épület 
 jellemzőiről, helyrajzáról, 
 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről) 
 a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 
 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 
 az épület kiürítéséről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni 
a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. 

2.4. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény 
minden dolgozója köteles betartani! 

 Tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. 
óvodavezetői utasítás tartalmazza.  

 A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi 
szabályozását az „Intézkedési terv” robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó 
terv) c. utasítás tartalmazza (Házirend). 

 A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a dolgozókkal történő 
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős. 

 Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési 
terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat 
megszervezéséért az óvodavezető a felelős. 

 A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 
dolgozójára kötelező érvényűek. 

3. Bombariadó esetére meghatározott szabályok 

Az intézményben a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti, menekülő 
útvonalakat állandóan akadálymentesen kell hagyni. 

 A váratlan eseményekre való szakszerű intézkedés és viselkedés érdekében a 
menekülést az intézmény minden tagépületében évente legalább egyszer el kell 
gyakorolni. 

 Bomba, vagy ismeretlen eredetű, gyanús idegen tárgy észlelése esetén az óvoda 
épületét minden bent tartózkodónak azonnal el kell hagynia. 

 A bombariadóval kapcsolatos teendőket a helyszínen tartózkodó vezető köteles 
irányítani. 

A bombariadót a vezető a rendőrségnek az alábbi adatok közlésével jelenti: 

 az intézmény neve, pontos címe 
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 emberélet van-e veszélyben 
 a vélt bomba által veszélyeztetett épületek, 
 a bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma és a bejelentés időpontja. 

A bombariadóról minden esetben értesíteni kell a fenntartót. 

4. Munkahelyre bevihető dolgok tiltása, elhelyezése, engedélyezése 

 A dolgozók által behozott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget. Az 
intézmény dolgozói a vagyontárgyakat, eszközöket rendeltetésszerűen használják, 
szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.  

 Az óvodai a tanügyi dokumentációt (felvételi és előjegyzési napló, felvételi és 
mulasztási napló, óvodai törzskönyv, óvodai csoportnapló, óvodai jegyzőkönyvek, 
óvodai szakvélemény) az intézmény területéről kivinni tilos. 

4.1. A Mobiltelefon használata:  

 A mobiltelefonok munkaidő alatt kizárólag némított üzemmódban vihetők be a 
csoportokba. Használata a gyermekek közt egyáltalán nem megengedett. 

  A gyerekek felügyeletét biztosítva csoportszobán kívül indokolt esetben használható 
(családi probléma, munkavégzést érintő váratlan események). 

5. Az intézményben történő dohányzás szabályozása  

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása szabályozza az intézményen 
belüli dohányzást. 

Az óvoda egész területén tilos a dohányzás! 

 Az intézmény közvetlen határán húzódó közterületi részt dohányzási tilalom alá veti, 
amelyet tiltó táblával, piktogrammal –  szembetűnő módon jelöli meg. 

 Az intézmény tájékoztatja dolgozóit, hogy a törvényben meghatározott dohányzási 
tilalom tetten ért megszegőjét szóbeli, majd írásbeli figyelmeztetésben részesíti. 
Amennyiben az írásbeli figyelmeztetés sem jár eredménnyel, úgy fegyelmi eljárás 
kezdeményezhető.  

 A dohányzással kapcsolatos előírások, tilalmak betartását az ÁNTSZ regionális 
szervezete, illetve a városi Önkormányzat közterület fenntartó testülete is 
ellenőrizheti. Az elkövetőt 20-50.000 forintig terjedő bírsággal sújthatják. 
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XI. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI 

 
1. Az óvoda a nevelési időn kívül a gyermekek érdeklődése, igényei, szükségletei, 
valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével egyéb foglalkozásokat 
szervez.  

 A foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén a vezető engedélyezi. A 
foglalkozások helyét és időtartamát a vezető rögzíti, terembeosztással együtt a 
mindenkori lehetőségeihez igazodva. A foglalkozásokról tervet kell készíteni.  

 A rendszeres nevelési időn kívüli foglakozásokat a vezető szeptember 15-ig hirdeti 
meg a heti időbeosztással és a foglalkozást tartó pedagógus nevével. A jelentkezési 
határidő szeptember 30.  

 A jelentkezés a csoportokban, vagy a foglakozást tartó pedagógusnál lehetséges. A 
jelentkezés önkéntes. 

1.1. Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok  

Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is:  
 kirándulás, séta  
 színház, múzeum, kiállítás látogatás  
 sport programok  
 iskolalátogatás stb.  

A szülők a nevelési év kezdetén írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy 
gyermekük az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen. Ezt a dokumentumot a 
csoportnaplóban rögzítik.  

1.2. Az óvodapedagógusok feladatai:  

 A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, indulási és érkezési 
időpontjáról, az útvonalról, a közlekedési eszközről.  

 Az óvodavezetőt tájékoztatni előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi 
formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedés 
eszköz, indulás és várható érkezés) kitöltésével írásban.  

 Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell 
az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző 
veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét a 
pedagógus a csoportnaplóban köteles dokumentálni.  

 A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy helyettese 
írásban ellen jegyezte.  

Különleges előírások:  

 A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani, 10 
gyermekenként minimum kettő fő felnőtt kísérő.  

 Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.  
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1.3. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel 
szabályai: 

 a szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyilatkozatban közli, hogy 
gyermeke felügyeletét a tanfolyam idejére olyan személyre bízza, aki nem az óvoda 
alkalmazottja  

 tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt az óvodát nem terheli felelősség  
 a vezető és a szolgáltatást nyújtó közötti együttműködés feltételeit meghatározó 

dokumentum elkészítése vezetői feladat.  

A tanfolyamokkal kapcsolatban az intézmény semmilyen kötelezettséget nem vállal.  
Az óvodában bármilyen külső szolgáltatást csak pedagógus végzettségű személy tarthat. 

2. A fakultatív hit- és vallásoktatás feltételeinek biztosítása  

 Az óvoda biztosítja a szülőkérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak 
által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatást. Ehhez szükséges az óvoda és az egyház 
között létrejött együttműködési megállapodás, az egyház által biztosított hitoktató.  

 Az óvodával kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet, 
a nevelés folyamatát. Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges feltételeket.  

 Az óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti 
és vallásszabadságát.  

A hit- és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje: 

 A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptemberében 
kerül sor a szülői igények írásbeli megkérésére.  

 Az igények felmérése után a megkötött együttműködési megállapodás alapján kezdi 
meg tevékenységét az intézményben.  

 Az általuk tartott foglalkozások, napirendbe építve, elkülönülten az óvodai 
foglalkozásoktól kerülnek megvalósítására.  

 A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához írásban ki kell kérni a 
szülői szervezet véleményét 
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XII.  AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ 

 

1. Adatkezelési szabályzat 

 Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal 
kapcsolatban minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, 
beleértve a vírusvédelmet, a kéretlen elektronikus üzenetek elleni védekezést is.  

 Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind az 
elektronikus adathordozó esetében. Az ezzel kapcsolatos védekezés, minden esetben a 
vezető illetve a rendszert használó alkalmazott feladata melyet munkaköri leírásában 
rögzítünk. 

 Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, 
kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője és 
helyettese jogosult.  

 Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető és helyettesének aláírásával és az 
intézmény pecsétjével érvényes. 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: 
vezető és vezető helyettesek minden ügyben, a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben.  

2. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 
intézményünkben. 

 Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) 
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 
előírásainak megfelelően.  

2.1. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban 
kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 
 az alkalmazott pedagógusokra,  
 az óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 
 az október 1-jei pedagógus és óvodás gyermekek listája, 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és a 
vezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem 
szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai 
hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk.  

 A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz 
kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.(vezető 
helyettes) 
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2.2. Intézményünkben használt óvodai csoportnapló lehet 

 nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött 
papíralapú nyomtatvány, 

 nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 

Az elektronikus úton előállított csoportnapló, papíralapon tárolt adatként kezelendő. 

.Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok:  

 a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése,  
 a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok,  

2.3. Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok.  
 Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje  
 Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt –– papíralapon is 

hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.  

A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:  

 el kell látni az intézményvezető eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével,  
 az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási 

szabályzat alapján irattári dokumentumként kell megőrizni.  

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 
követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az 
intézményvezetőnek kell gondoskodnia.  
A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának 
hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik.  

3. A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése  

A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok 
hitelesítési rendje:  

 El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely 
tartalmazza a hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos 
körbélyegző lenyomatát, és „elektronikus nyomtatvány” felirattal kell ellátni.  

 A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján 
vagy annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni 
azt is, hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll.  

Ez esetben a hitelesítés szövege:  
Hitelesítési záradék  
 az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: 

„elektronikus nyomtatvány”,  
 az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát.  

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll.  
 
Kelt: ................................................               PH  

..........................................  
hitelesítő  
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4. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje  

 A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely 
szintű jogok beállítása az intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik.  

 A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez 
tartozó, kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra 
azonos felhasználónév nem engedélyezhető. A felhasználónevet, a hozzátartozó 
jelszót lezárt borítékban az intézményvezető őrzi. A mások által megismert jelszót 
azonnal le kell cserélni.  

 A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az 
okozott kárért – az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján 
- a kárt okozó személyesen felel.  

 Az intézmény jelenleg nem használ elektronikus iktató rendszert, a szabályozást az 
intézménybe érkezett és keletkezett elektronikus úton előállított papíralapú 
nyomtatványok hitelesítésére alakítja ki.  

4.1. A Szabályzat célja:  
 Az Intézmény működése során keletkező iratok elektronikus úton történő 

létrehozásának, archiválásának, továbbításának, valamint az elektronikus úton érkező 
iratok kezelésének, megőrzésének szabályzása.  

4.2. A Szabályzat személyi hatálya:  

 A Szabályzat minden dolgozó számára kötelező érvényű, aki munkája során 
iratkezeléssel, illetve elektronikus iratkezeléssel kapcsolatba kerül.  

 A szabályzat bizalmas információkat tartalmaz az Intézmény működését illetően, ezért 
tartalma szolgálati titok 

4.3. A Szabályzat betartásának ellenőrzése:  

 A Szabályzat betartásának ellenőrzése az intézményvezető feladata, melyet rendszeres 
időközönként elvégez.  

 Az ellenőrzés végrehajtása előzetes bejelentés nélkül történik!  

4.4. A Szabályzat tárgyi hatálya:  

 kiterjed a védelmet élvező iratok teljes körére, felmerülésük és feldolgozási helyüktől, 
idejüktől és az iratok fizikai megjelenési formájuktól függetlenül,  

 kiterjed az intézmény tulajdonában lévő, valamennyi informatikai berendezésre, 
valamint a gépek műszaki dokumentációira is,  

 kiterjed az informatikai folyamatban szereplő összes dokumentációra (fejlesztési, 
szervezési, programozási, üzemeltetési),  

 kiterjed a rendszer- és felhasználói programokra,  
 kiterjed az adatok felhasználására vonatkozó utasításokra,  
 kiterjed az adathordozók tárolására, felhasználására.  

5. Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje  

 Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy 
köteles papíralapú formában is előállítani.  
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 Az elektronikus nyomtatványt – az intézményvezető utasítása szerinti gyakorisággal – 
papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.  

A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:  

 el kell látni az intézményvezető 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  
 az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az 

irattárazási szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni.  

 A papír alapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 
követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről az 
intézményvezetőnek kell gondoskodnia.  

5.1. Iratnak minősül: 

 Minden olyan írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat, amely valamely 
szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen 
anyagon, alakban, bármilyen eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett, 
kivéve a megjelentetés szándékával készült újság, folyóirat, vagy könyvjellegű 
kéziratok.  

5.2. Elektronikus Iratok létrehozása:  

 Elektronikus irat létrehozása számítástechnikai eszközökkel történik. Az elektronikus 
úton keletkezett iratnak számítástechnikai eszközökön történő tárolása fájlokban 
történik.  

 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! (a kívánt fájlra jobb 
egérgombbal kattintva a Tulajdonság menüpont alatt az írásvédett tulajdonságba bal 
egérgombbal kattintva pipát kell tenni. Ettől kezdve a fájlt csak más néven lehet 
elmenteni, az eredeti tartalom nem változik meg.)  

5.3. Fájlok elnevezéseinek alapelvei:  

 A fájl neve lehetőleg utaljon a tartalomra, a későbbi könnyebb azonosíthatóság 
érdekében,  

 A fájl nevében a szóköz karaktereket lehetőség szerint _ karakterrel kell helyettesíteni,  
 Ha lehetséges, kerülni kell az ékezetes betűk használatát,  
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A fájlok elhelyezése mappákban történik. Az összetartozó fájlokat célszerűen egy mappában 
kell elhelyezni. A mappa nevének megválasztásakor a fájl elnevezéseinek alapelveit kell 
betartani.  

5.4. Elektronikus iratok küldése, fogadása  

 Az elektronikus iratok e-mailben továbbíthatók, valamint elektronikus iratot e-mailben 
fogadhatunk.  

 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.  

 A mentés külső eszközre is történik, másolatot is kell készíteni, és évente minimum 
egy alkalommal - az adatbiztonság érdekében - ellenőrizni az olvashatóságot.  

 A programokhoz való hozzáférési jogosultságokat névre szólóan kell dokumentálni. A 
dokumentumok tárolása és kezelése a vezető feladata.  

5.5. Az iratkezelés szervezeti rendje  

A szabályozás célja: 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 iratok levéltári átadását.  

6. Az intézmény szempontjából jelentős alkalmazások, adatállományok, személy- és 
munkaügyi rendszerek 

1. A személy és munkaügyek kezelésére szolgáló rendszer: KIRA  
Hozzáférési jogosultsága van: óvodavezető és Hivatal alkalmazottja  

2. Statisztikai adatszolgáltatás kezelésére szolgáló rendszer:KIR  
Hozzáférési jogosultsága van: óvodavezető  

3. Gyermekek nyilvántartása oktatási azonosító szám alapján: KIR  
Hozzáférési jogosultsága van: óvodavezető és helyettese  

4. 4. Bölcsődés gyermekek adatainak kezelésére szolgáló rendszer: KENYSZI  
Hozzáférési jogosultsága van: óvodavezető  
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XIII. ÜNNEPEK MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, HAGYOMÁNYOK 
ÁPOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

 

1. Az óvodai hagyományok 

1.1. Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok: 

 közös megemlékezés a gyermek név, ill. születésnapjáról 
 ajándékkészítés szülőknek, kisebb óvodásoknak, általános iskolásoknak, egyéb 

partnereknek, 
 óvodai ünnepélyek, rendezvények megtartása: télapó, karácsony, húsvét, nemzeti 

ünnepek, farsang, gyermeknap, anyák napja, évzáró műsorok 
 népi hagyományok ápolása: jeles napokhoz kapcsolódó szokások, népi kézműves 

technikák bemutatása és megtanítása 
 őszi - tavaszi túrák, kirándulások (szüret, termésgyűjtés stb,) 
 sportnapok szervezése 

1.2. A nevelőkkel kapcsolatos hagyományok: 

 szakmai napok szervezése 
 továbbképzésen szerzett ismeretek megvitatása, átadása 
 dajkák továbbképzése, tájékoztatása az aktuális nevelés feladatokról 

Az óvoda épületét, (ablakait) március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a előtt négy nappal 
díszíteni kell. A nemzeti és egyéb ünnepek megszervezése intézményi szinten történik. 

A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával: 

 Márton nap 
 karácsony, 
 anyák napja, 
 évzáró, ballagás 

Az ünnepeink nyilvánosak, és azonos időpontban is szervezhetők. Ezekre meghívhatók a 
szülők és más vendégek is. 

2. Az ünnepek megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 
feladatok 

2.1. Az ünnepségek megrendezésének alapelvei: 

 Feleljen meg az életkori sajátosságoknak, 
 Magas érzelmi tartalma legyen, 
 Gondosan megtervezett és megvalósított formai jegyeket tartalmazzon. 

Az anyák napja, valamint a ballagás nyilvános. Éves munkatervünk szerint az Őszanyó, 
nyitott. Ezekre a szülők meghívást kapnak, akik más vendéget is hozhatnak. 

2.2. A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában:  

 Márton nap 
 Mikulás 
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 Karácsony 
 Farsang 
 Március 15. 
 Húsvét 
 Gyermeknap 

Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza. 
A csoporton belül közös megemlékezés történik a gyermekek név-és születésnapjáról. 

2.3. A népi hagyományok ápolása körében történik: 

 A jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése 
 Népi kézműves technikákkal való ismerkedés. 
 A különböző Világnapokról (madarak és fák napja, Víz-világnapja, Földnapja, stb.) 

való megemlékezés, 

Kirándulások, séták, bábszínház látogatások, sportnapok szervezése a munkaterv szerint 
történik. 
Nemzeti ünnepeinkről életkoruknak megfelelően megemlékezünk és bekapcsolódunk a 
községi rendezvényekbe. 
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XIV. AZ ÓVODAI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA 

 
1. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát, Helyi Óvodai Nevelési Programját 
és minden partner számára hozzáférhetővé kell tenni, ennek módjai: 

 Intézményi honlapon 

2. Az óvoda Házirendjét: 

 Valamennyi új gyermek szülője részére nyomtatott formában át kell adni, melynek 
átadás-átvételét dokumentálni kell 

3. Az óvoda vezetője az éves munkatervben meghatározott időpontokban fogadó órát 
tartanak, amikor igény szerint tájékoztatást adnak az óvoda Helyi Nevelési programjáról, 
Házirendjéről, Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Minőségirányítási Programjáról. 

4. A működés nyilvánosságának erősítése: különös közzétételi lista 

Az óvoda honlapján kötelezően, minden nevelési év kezdetekor a statisztikai jelentés 
időpontjában – mindenkori év október 15-ig – az alábbi intézményi adatokat kell közzétenni: 
 Az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét 
 A dajkák számát, szakképzettségét, 
 A nevelési év rendjét 
 Az óvodai csoportok számát 
 A gyermekcsoport létszámát. 
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XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat csak a nevelőtestület elfogadásával, az óvodai 
Szülői képviselet egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az óvoda azon 
dolgozóival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba 
kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják helyiségeit. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda 
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói 
jogkörében intézkedhet. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

 a fenntartó 
 a nevelőtestület 
 az óvodavezető 
 a Szülői képviselet 
 a jogszabályi kötelezettség 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakról a szülők teljes körét is tájékoztatni 
kell. 

Tájékoztatás formája:  

 dokumentáltan csoportos szülői értekezleten. 
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XVI. LEGITIMITÁCIÓS ZÁRADÉK 

 
Záradék 
 
A fenti módosításokkal egybeszerkesztett és mellékleteket is tartalmazó – Szervezeti és 
Működési Szabályzatot a Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde nevelőtestülete a 2018.09.14.-én 
megtartott határozatképes rendkívüli nevelőtestületi értekezletén 100 %-os szavazataránnyal 
elfogadta. Ezt a tényt az óvodavezető és a választott jegyzőkönyvvezetők aláírásukkal 
tanúsítják. 
 
Majs, 2018.09.14.  
  
  Intézményvezető 
 
 
  
   Jegyzőkönyvvezető                                                                       Jegyzőkönyv hitelesítő 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült 
 
Időpontja: 2018.09.14. 
Helyszín: Majsi Óvodaés Mini Bölcsőde 
Esemény: Alkalmazotti értekezlet 
Téma: 1. Szervezeti és Működési Szabályzat véleményezése, elfogadása 
Jelen vannak: Ágh Attiláné 

 Magyar Mónika 
 Szentgyörgyi László 
 Jónás Laura 
 Geiger Jánosné 
 Leib Jánosné 

Igazoltan távollévők: --------- 
Igazolatlanul távol lévők: ----- 
Jegyzőkönyvvezető: Magyar Mónika 
Hitelesítő: Szentgyörgyi László 
Hozzászólások: ----- 
HATÁROZAT 
 
Iktatószám. 91/2018.09.14.  

Készült 2018.09.14. a Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde alkalmazotti közösségének 
értekezletén.  

Téma: A Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása és elfogadtatása  

Jelen van: az óvoda alkalmazotti közössége 

Az óvoda alkalmazotti közössége a módosított SZMSZ-t 2018.09.14. napján tartott 
határozatképes rendkívüli alkalmazotti közösségi értekezletén át nem ruházható jogkörében 
100 %-os igen szavazattal …….. határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét az 
alkalmazotti közösség tagjai az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 
 
Jelenléti ív 

Név Beosztás Aláírás 
Magyar Mónika Óvodapedagógus  
Szentgyörgyi László Óvodapedagógus  
Jónás Laura Kisgyermeknevelő  
Geiger Jánosné Dajka  
Leib Jánosné Dajka  

 
Ágh Attiláné  

                                                                                          Intézményvezető 
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Legitimációs záradék 
 
Nyilatkozatok 
 
1. A szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzat elfogadása előtt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk, és az intézmény 
alapdokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatásról szóló ponthoz, valamint az SZMSZ 
mellékletét képező adatkezelési szabályzatnak a gyermekek adataira vonatkozó részéhez 
egyetértésünket adtuk. 
 
 
 
Kelt: Majs,2018.09.14  
 
  szülői szervezet képviselője 
 
 
 
2. A Majsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a jogszabályban meghatározott 
kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát korlátozás nélkül a jogszabályban 
meghatározott határidő biztosításával gyakorolta és megadta Majs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete ……………………………………. .i ülésén  
……………………sz határozattal jóváhagyta. 
 
 
Ph                       …………………………….. 
Kelt: Majs, 2018.                              aláírás 
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