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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,
hogy meghatározza a Kispesti Gyöngykagyló Óvoda, mint köznevelési intézmény szervezeti
felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó
megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály más hatáskörbe nem
utal.
Továbbá:
 Az intézmény specifikumának megfelelő belső normatív szabályozó rendszer
kialakítása a közvetlen és közvetett partneri igények figyelembevételével.
 Az óvoda jogszerű és zavartalan működésének biztosítása,
 A gyermeki jogok érvényesülése,
 A gyermekek, a szülők és az intézmény dolgozói közötti kapcsolat erősítése,
 Az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása.
Az SZMSZ helyi dokumentum, előírásai a pedagógiai programunkban megfogalmazott célok
elérését, illetve a nevelőmunkánk eredményes megvalósulását segítő óvodai szervezet,
valamint működési rend kialakítását szolgálja.
1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti
felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály
nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és
feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális
és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.
1.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat kodifikációs eljárása
A szervezeti és működési szabályzatot az óvoda vezetője készíti el, a szülői szervezet,
intézményi tanács véleményezése, a nevelőtestület elfogadása, valamint a fenntartó
egyetértésének megadása (amennyiben a fenntartóra többletkötelezettség hárul) hagyja jóvá.
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi, területi és időbeli hatálya
Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed:
 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra (az intézményvezetőre, vezető
helyettesre, óvodapedagógusokra, pedagógiai munkát segítőkre, egyéb munkakörben
dolgozókra)
 Az óvodába járó gyermekek közösségére,
 A gyermekek szüleire, törvényes képviselőire
 Az intézménnyel kapcsolatba kerülőkre.
Az SZMSZ területi hatálya kiterjed
 Az óvoda épületére, udvarára
 Az óvoda területén kívül szervezett, az óvodai nevelés idejében, keretében zajló
programokra, eseményekre
 Az intézmény képviselete szerinti alkalomra, külső kapcsolati alkalomra

4

Kispesti Gyöngykagyló Óvoda

SZMSZ

Az SZMSZ időbeli hatálya
Az SZMSZ az óvodavezető jóváhagyásával, a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan
időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 4./2015-2016. (2015. 11. 30.) számon a
fenntartó által jóváhagyott SZMSZ. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban
a szervezeti és működési tekintetben változás áll be illetve, ha a szülők, vagy a nevelőtestület
minősített többséggel erre javaslatot tesz.
A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az óvoda korábbi SZMSZ-e. Az
SZMSZ 1 példányát az óvodában kifüggesztjük, s arról az első szülői értekezleten a
szülőknek tájékoztatást adunk.
3. Az SZMSZ felülvizsgálatának módja
 Jogszabályi változás
 A nevelőtestület 50+1 %-ának írásban megfogalmazott előterjesztése
4. Az SZMSZ kihirdetésének módja (nyilvánossága)
Szülői értekezletek keretében
5. Az SZMSZ jogszabályi alapja
 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény
módosításáról
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról
 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)
 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról (Ámr.)
 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt)
 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) /a továbbiakban: GDPR/
 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kiegészítés az 35/2014 (IV.30) EMMI rendelet
 32/2012. (X.8) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve
 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről
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335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről
1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről
Nevelőtestületi határozatok
Vezetői utasítások
11/1994 (VI.8) MKM rendeletet módosító 32/2008 (XI.24) OKM rendelet

AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

II.

1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján
1. 1. Az intézmény adatai
Neve
Székhelye
Típusa
OM azonosítója
PIR száma
Férőhelyeinek száma:
Működési köre:
Alapítója és fenntartója
A fenntartó címe
Felügyeleti szerve

Kispesti Gyöngykagyló Óvoda
1195 Budapest Zrínyi utca 6.
Köznevelési intézmény- óvoda
034705
519023260
220 fő
Budapest XIX. Ker. Kispest közigazgatási területe
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának
képviselő testülete
1195 Budapest Városház tér 18-20.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata

Az alapító okirat száma, kelte

152/2017./I-E., 2017.05.25.

1. 2. Az intézmény tevékenységei
Alaptevékenység
A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés
Ellátandó alaptevékenysége, kormányzati funkció:

091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, mely a teljes óvodai életet
magába foglaló foglalkozások körében folyik és iskolai életmódra való felkészítést Az
alaptevékenységet meghatározó jogszabály: a Köznevelési tv. és a végrehajtásra
kiadott 20/2012 (VIII szolgálja.
.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről.
Az alapfeladat forrása: Normatív állami támogatás, fenntartói támogatás
Feladat mutatók: Az óvodai nevelést igénylők létszáma


091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátásának szakmai
feladatai
Integrált nevelés szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
 Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető,
 érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos gyermekek ellátása,
 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő különleges
bánásmódot igénylő gyermek, aki életkorához viszonyítottan jelentősen alul
6
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teljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartási hiányosságokkal
küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése
nehezített, vagy sajátos tendenciákat mutat.
A vonatkozó jogszabály: 32/2012. (X.8) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve
Az alapfeladat forrása: emelt normatív állami támogatás, fenntartói támogatás
Feladat mutatók: A sajátos nevelési igényű gyermekek száma


091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai



096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben



096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

1.3. Ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke
Az óvoda az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat.
1.4. Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
1.5. Az intézmény gazdálkodási jogköre, a gazdálkodással összefüggő jogosítványok
Részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező költségvetési intézmény Az
intézmény meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Budapest Főváros XIX. ker.
Kispest Önkormányzat önállóan gazdálkodó Gazdasági Ellátó Szervezete látja el, a 904/2000.
(XI.21.) Ökt. Határozattal elfogadott együttműködési megállapodás alapján.
Óvodánk önkormányzati intézmény, fenntartásáról a pedagógiai programban
megfogalmazott, az alapfeladatok ellátására szükséges pénzeszközökről az állam, illetve
Budapest Főváros XIX. Kispest Önkormányzata gondoskodik (törvényben meghatározott
arányban).
Jogköre a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat felhasználására, illetve előirányzatmódosítás kezdeményezésére, önálló bérgazdálkodásra terjed ki.
Gazdálkodását éves költségvetés alapján végzi, az előirányzatok felhasználása a megállapított
keretszámon belül saját intézményi hatáskörben történik.
Az intézmény alapítványa által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az
intézmény vezetője rendelkezik.
1.6. A feladatellátást szolgáló vagyon
A Zrínyi 6. sz. alatti ingatlanon (helyrajzi szám: 164350/10) lévő épület, a benne lévő
berendezés és szakmai felszerelés.
A vagyon feletti rendelkezés a mindenkori hatályos helyi önkormányzati rendelet alapján
történik.
1.7. Az intézmény vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje
Megbízó: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete
Megbízás időtartama: határozott idejű
Megbízás módja: nyilvános pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. §, 20/B §, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerint.
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1.8. Az intézmény képviseletére jogosultak
A mindenkori kinevezett vezető, illetve annak távolléte esetén az SZMSZ-ben meghatározott
helyettesítési rend az irányadó. Az intézmény vezetője képviseli az intézményt. Az intézmény
vezetőjét helyettesíthetik a munkamegosztás rendje szerint a vezető helyettes, valamint a
vezető által írásban meghatalmazott közalkalmazott.
Aláírási joga az intézményvezetőnek van, távollétében a megbízott helyetteseknek.
Az intézményvezető jogosítványait, amelyek alapján az intézmény képviselőjeként járhat el,
Budapest Főváros XIX. Kispest Önkormányzata GESZ és az intézmény közötti
együttműködési megállapodás határozza meg (kötelezettség vállalás, ellenjegyzés beszerzése,
teljesítés igazolása, érvényesítés és utalványozás stb.).
1.9. Az intézmény bélyegzői

Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata
Hosszú bélyegző

Körbélyegző

Az intézmény bélyegzőjének használatára jogosultak
-

Óvodavezető
Óvodavezető helyettes
Óvodatitkár

2. Az intézmény működési alapdokumentumai
A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg.











Az alapító okirat
Az óvoda pedagógiai programja
Az óvoda éves pedagógiai munkaterve
Jelen SZMSZ és mellékletei
Házirend
Közalkalmazotti szabályzat
Továbbképzési program, - beiskolázási terv
Kockázatvállalási Szabályzat
Tűz- és munkavédelmi szabályzat
Önértékelési kézikönyv
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2.1. Az alapító okirat
Az intézmény legfontosabb jellemzőit tartalmazza, biztosítja az intézmény nyilvántartásba
vételét, jogszerű működését.

2.2. Az óvoda nevelési programja, (PP) tartalmazza (Ktv. 26. §.)










Az óvoda nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit
Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek
személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését,
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet,
A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet,
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.
Az óvoda hagyományait, ünnepeit

2.3. Az óvoda éves pedagógiai munkaterve
Az éves pedagógiai munkaterv a PP, a továbbképzési program alapján tartalmazza az adott év
hangsúlyos feladatait a tárgyi- és humán erőforrások, valamint a szakmai fejlesztés
vonatkozásában.
Részletezi az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek,
munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét, a felelősök és határidők megjelölésével.
Tartalmazza:
 Az óvoda nevelésnélküli munkanapjait, időpontját, felhasználását
 A szünetek időtartamát
 Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek, hagyományok megtartásának időpontját
 Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadó órák
időpontját
 Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett
időpontját
 Minden egyéb a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést
Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezető készíti el. A nevelőtestület véleményezi,
megvitatja, kiegészíti és a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten fogadja el.
2.4. Az óvoda szervezeti és működési szabályzata tartalmazza
 Az intézmény működési rendjét, ezen belül a gyermekeknek, az alkalmazottaknak
és a vezetőknek a nevelési intézményben való benntartózkodásának rendjét,
 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét,
 A belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban
a nevelési-oktatási intézménnyel,
 Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a
helyettesítés rendjét,
 A vezetők és az óvodai szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját,
rendjét,
 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket,
9
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A külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai
szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti
szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi
szolgáltatóval való kapcsolattartást, azokat az információkat és szabályokat,
melyek érdemi módon segítik az óvoda –család együttműködését, és lehetővé
teszik a gyermekek, a szülők, az alkalmazottak számára jogaik érvényesítését,
kötelességeik teljesítését.
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatokat,
A szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét,
részvételét a pedagógusok munkájának segítésében,
Az intézményi védő, óvó előírásokat,
Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket,
Annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a
pedagógiai programról,
Azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ
véleményezési joggal ruházza fel,
Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét,
Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési
rendjét,
Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket,
munkaköri leírás mintákat,
Mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a
nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést,
amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy
nem lehet szabályozni.

2.5. Házirend
Tartalmazza azokat az információkat és szabályokat, melyek érdemi módon segítik az óvoda
– család együttműködését, és lehetővé teszik a gyermekek, a szülők, az alkalmazottak
számára jogaik érvényesítését, kötelességeik teljesítését.
Az óvodába felvett gyermek szülője a Házirend 1 példányát kötelezően megkapja.
2.6. A Közalkalmazotti szabályzat
Az intézmény, az ott dolgozó közalkalmazottak és a közalkalmazotti tanács
együttműködésének fontos eszköze, amely rögzíti a munkáltatói és munkavállalói jogokat és
kötelességeket.
2.7. Az óvoda továbbképzési programja tartalmazza
 A pedagógusok kötelező továbbképzésének és a továbbképzés finanszírozásának
elvi szempontjait,
 A továbbtanulás engedélyezésére vonatkozó szabályokat, rangsorolási
szempontokat.
Az intézmény vezetője a továbbképzési program szabályai alapján készíti el - nevelési
évenként - a beiskolázási tervet.
A Közalkalmazotti Tanács egyetértési jogot gyakorol.
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III. Az óvoda szervezeti felépítése
Óvodavezető

Óvodavezető
helyettes

Szakmai
Munkaközösség

Önértékelési
csoport

Nevelőtestület
(közalkalmazotti tanács vezető)
Nevelőmunkát segítők
- dajkák, - ped. asszisztensek gyógypedagógiai asszisztens
- kertész

óvodatitkár
adminisztrátor
8 csoport
állás/fő

Munkakör
Óvodapedagógus

17

Ebből: Vezető beosztások
Óvodavezető + Intézményvezető helyettes

1+1

A nevelő oktató munkát közvetlen segítők
Gyógypedagógiai asszisztens

1

Dajkák+konyhás

8

Kertész

1

Óvodatitkár

1
0,5

Adminisztrátor

2

Pedagógiai asszisztens

31,5

Összesen:
Az alaptevékenység ellátását segítő más intézményi szolgáltató révén
Logopédus

2

Fejlesztő pedagógus

1

Védőnő

2

Gyermekorvos

1

Utazó gyógypedagógus (SNI ellátáshoz)

2
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Az intézmény vezetősége
Az óvoda vezetősége az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és
javaslattevő joggal rendelkezik.
Az óvoda vezetősége havonta tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszéléseket
az óvodavezető készíti elő és vezeti. A megbeszélésekről feljegyzés készül. A vezetők a
havonta tartandó megbeszéléseken beszámolnak a vezetésük alá tartozó szervezeti egységek
működéséről, illetve továbbítják az információkat az értekezleteken született döntésekről az
irányításuk alatt lévő szervezeti egységnek, továbbá a szervezeti egységektől a vezető felé.
Az óvoda vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint
munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatokat is ellátnak.
Az óvoda dolgozói
Az óvoda dolgozóit a köznevelési törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a
fenntartó által engedélyezett létszámban az óvoda vezetője alkalmazza. Az óvoda dolgozói
munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.
Az engedélyezett létszám feladatkörönkénti megoszlását az intézmény szervezeti felépítés
fejezetben mutatja be jelen SZMSZ. Az óvoda dolgozói munkájukat munkaköri leírásuk
alapján végzik, melyet munkába állásukkal egyidejűleg az óvoda vezetője aláírásuk
megkérésével részükre átad.
A munkaköri leírás tartalmazza
~ A munkahely, a munkavállaló, a munkakör megnevezését
~ A munkaidőt
~ A közvetlen felettes meghatározását
~ A munkavállaló tevékenységének körét, feladatait, hatás és jogkörét
~ Az alkalmazotti tagságra vonatkozó feladatokat, szabályokat
~ A munkaköre szerinti ellenőrzését
~ A munkaköre szerinti alap és specifikus elvárásokat
Az óvoda alapdokumentumai, az óvoda éves munkaterve szerinti feladatok ellátásához
specifikus munkaköri leírások kerülnek átadásra a megbízott alkalmazottak felé határozott,
vagy határozatlan idejű megbízás mellett.
~ Gyermekvédelmi felelős
~ Tűz és munkavédelmi felelős
~ Könyvtáros
~ Munkaközösség vezető
~ Egyéb
1. Az óvodavezető és feladata
Az óvoda egyszemélyi felelőse. Az óvodavezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét
a köznevelésről szóló törvény állapítja meg.
A nemzeti köznevelési törvény 69. § (1)-(4) bekezdése szerint – felel:
 Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért.
 A pedagógiai munkáért.
 A nevelőtestület vezetéséért.
 A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk
szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért.
 A rendelkezésre álló költségvetés alapján a személyi és tárgyi feltételek
biztosításáért.
 A nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezéséért.
 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért
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 A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért.
 A munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való
megfelelő együttműködésért.
 A gyermekbalesetek megelőzéséért
 A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.
 A pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
 Az intézményi szabályzatok elkészítéséért.
A köznevelési intézmény vezetője:
 Gyakorolja a munkáltatói jogokat
 A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó
kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség
megtartásával gyakorolja.
 Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály nem utal más hatáskörébe.
 Jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját.
 Képviseli az intézményt.
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre.
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé.
A pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az
intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának
külső szakértővel történő értékelése céljából.
A köznevelési intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás,
járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az intézmény működtetése nem
biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan
kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem
lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.
A vezető munkaideje felhasználását és beosztását, a mindenkori rendeletben meghatározott
foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni.
Képviseleti joga:
Az intézmény vezetője jogosult az intézmény, mint jogi személy teljes körű hivatalos
képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyettesére vagy az
intézmény más munkavállalójára átruházhatja.
Az óvodavezető feladatai:
 Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése.
 A nevelőtestületi és alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, vezetése.
 A döntések végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése.
 A nevelőmunka irányítása és ellenőrzése.
 Az intézményi önértékelés pedagógusra, vezetőre, intézményre vonatkozó önértékelés
rendszerének működtetése.
 Az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működtetése, az
eredmények pedagógiai folyamatba való beépítése.
 Az innovatív ötletek, kreatív gondolkodásmód támogatása, ösztönzése.
 A munkatársak, partnerek a döntések előkészítésébe, döntésekbe bevonása.
 Döntéshozatalkor, probléma és konfliktusmegoldásakor mások szempontjainak,
nézeteinek, érdekeinek figyelembevétele.
 A kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása.
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 Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet
jogszabály, vagy egyéb szabályzat nem utal más hatáskörébe.
 A gazdálkodási feladatokban közreműködő óvodatitkár, valamint az adminisztrátor
munkájának közvetett irányítása.
 Az Áht. alapján a költségvetéssel kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatok végzése
(költségvetés tervezése, végrehajtása, ellenőrzése, beszámolás), eredményes
gazdálkodás.
 Az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a
pénzügyi- gazdasági feladatokban történő megállapodásban rögzített munkamegosztás
szerinti közreműködés.
 Óvodai ünnepek méltó megszervezése.
 A gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor,
kit, mikor és hol kereshetnek meg.
 A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása.
 A gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelésnélküli munkanapon, ha a
szülők azt igénylik.
 A szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a
szülőre fizetési kötelezettség hárul.
 Az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által
meghatározottak szerint, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal.
 Az igazgatási feladatok ellátása, így különösen:
~ Az óvodába felvett gyerekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan
gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén van, a
gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte
~ A tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások
kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele
~ A szülők értesítése az óvoda nyári és téli zárva tartásáról, nevelésnélküli
munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével
kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a
nyilvántartásból törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést
jogszabály előírja.
Kizárólagos jogkörébe tartozik:
 A teljes munkáltatói jogkör gyakorlása
 A kötelezettségvállalás
 A kiadmányozás (aláírás)
 A fenntartó előtti képviselet
 Utasítási, intézkedési jog gyakorlása
Közvetlenül irányítja az óvodavezető-helyettest, az óvodatitkárt, az adminisztrátort.
Az óvodavezető feladataiból, hatásköréből átruházza
az óvodavezető helyettesre
 A nevelőmunka éves munkatervben meghatározott feladatainak ellenőrzését.
 Az egyeztetési kötelezettséget, az alkalmazottak foglalkoztatására, az élet-, és
munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében.
 Az óvodai hagyományok őrzését és az ünnepek megszervezését, a nevelőtestület
jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését.
 A felelősök-megbízottak feladatainak ellenőrzését.
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a szakmai munkaközösség vezetőre
 A nevelőmunka éves munkatervben meghatározott feladatainak ellenőrzését.
 Az éves munkatervben meghatározott módon a pedagógiai munka színvonalának
megőrzését, emelését.
2. Az óvodavezető helyettes és feladata
 Az óvodavezető közvetlen munkatársa.
 A vezető távollétében teljes jogkörrel (kivéve munkáltatói jogkör) és felelősséggel
végzi a vezetői feladatokat.
 Az óvodavezető kizárólagos hatáskörébe utaltak kivételével az óvodavezető közvetlen
munkatársaként részt vesz az óvoda irányításában, működtetésében.
 Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket közös megbeszélés
és egyeztetés után az óvodavezető írásban meghatároz.
 Az óvodavezető helyettes megbízását - a nevelőtestületi véleményezési jogkör
megtartásával- az intézményvezető adja.
 Óvodavezető helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott
pedagógusa kaphat, a megbízás határozott (5 évre) időre szól.
 Írásbeli beszámolási kötelezettsége kiterjed / a nevelési évben 1 alkalommal/
- A munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására
- A belső ellenőrzések tapasztalataira
- Az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére
 Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján
képviseli az intézményt külső szervek előtt.
 Kiadmányozási joga: az SZMSZ rendelkezései alapján,
 a vezető betegsége, tartós távolléte vagy más akadályoztatása esetén, kivéve,
ha a fenntartó másként rendelkezik,
 a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján.
A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást.
Az óvodavezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot
visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható.
2.1. Az óvodavezető helyettes felelős
 A belső és külső továbbképzések megszervezéséért
 A szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért
 A szülői munkaközösség működésének segítéséért
 Az alkalmazottak munkarendjének, beosztásának elkészítéséért
 A helyettesítési beosztás elkészítéséért
 A munka és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányításáért
 Felelős a gyermekek jogainak maradéktalan érvényesítéséért
 Részt vesz az ellenőrzési terv összeállításában, az ellenőrzésben
 Közvetlenül szervezi, irányítja a dajkák és a nem pedagógus munkakörben dolgozók
munkáját, elkészíti a teljesítményértékelésüket és a minősítésüket.
 HACCP rendszer működtetéséért.
 Az óvodavezető helyettes részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg.
Beszámolási kötelezettsége- figyelembe véve a munkaköri leírását- az aktuális
feladatokról az előzőekben felsorakoztatott területekre terjed ki.
3.

A szakmai munkaközösség vezető

Az intézményvezetés felelős tagja, aki munkáját megbízása és az éves munkatervben
szabályozottak alapján végzi.
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Megbízásának elvei az óvodában
 Legalább 5 éves kiemelkedő szakmai tevékenység
 A nevelőtestület által elismert szakmai tekintély
 Továbbképzéseken való aktív részvétel
 Jó szervező, irányító és kiváló pedagógiai érzék
 Az óvodavezető szakmai, módszertani segítője
A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az óvodavezető bízza
meg.
A munkaközösség vezető munkáját munkaköri leírás alapján végzi.
A szakmai munkaközösség vezető feladatai
 Az óvoda szakmai és módszertani tevékenységének irányítása, segítése, ellenőrzése.
 A pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése.
 A tervező munkában segítségadás.
 Elgondolásai legyenek tudatosak, álljanak összhangban az intézmény munkatervével,
nevelési programjával, minőségirányítási programjával.
 Kísérje figyelemmel a szakirodalmat, az új módszereket, esetenként számoljon be
ezekről a munkaközösség foglalkozásain.
 Önként vállaljon feladatokat.
 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára az éves
feladatterve szerinti teljesítéséről, a fejlesztési folyamatról.
 Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre.
 Írásbeli beszámolási kötelezettsége (nevelési évente kétszer) kiterjed:
~ A munkaközösség éves munkájáról szóló írásbeli értékelés elkészítésére
~ Az éves munkatervben átruházott ellenőrzési feladatok elvégzésére
 Képviseleti joga: a munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az
intézmény vezetősége felé, és az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken

4. A közalkalmazotti tanács elnöke
Az intézményvezetés felelős tagja, aki munkáját a közalkalmazotti szabályzatban
foglaltaknak, valamint a KT működési ügyrendjében foglaltaknak megfelelően látja el.
Megbízása a Kjt. 91.§ szerintiek alapján történő KT megválasztását követő 15 napon belül
történik, a KT elnökválasztó ülésén. Megbízásának ideje a tanács működésével azonos
időtartamra szól. Visszavonását, lemondását, újraválasztását a KT ügyrendje szabályozza.
Feladata, felelőssége:
 A KT vezetése, a működés biztosítása
 A közalkalmazottak nevében a részvételi jog gyakorlása
~ a közalkalmazottak élet és munkakörülményeit illető kérdésekben
~ a jóléti és szociális kérdésekben
 Az óvodavezetővel az eredményes együttműködés feladatainak ellátása, jogosítványa szerinti módon a munkavállaló képviseletének szem előtt tartása
 A szabályzatban rögzített jogosítványokkal (egyetértési, véleményezési, betekintési,
tájékoztatáskérési) és kötelezettségekkel összefüggő feladatok ellátása
A Közalkalmazotti Tanács vezetőjének és az óvoda vezetőjének munkakapcsolatát a
Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás, a
Közalkalmazotti Szabályzat módosításának előkészítése a Közalkalmazotti Tanács elnöke és
az óvodavezető feladata. A KT elnökének véleményét kötelezően ki kell kérni az SZMSZ
elkészítésénél.
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5. Az óvodatitkár
Az óvodavezető közvetlen munkatársa.
Az óvodatitkár feladata
 Az intézményi gazdasági, ügyviteli feladatok jogszabályoknak, belső szabályoknak
megfelelő maradéktalan ellátása.
 Felelős a költségvetési terv és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások
helyességéért.
 Gondoskodik a ki- és befizetések időben történő teljesítéséről, az adó- és
társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítéséről.
 Munkájával segíti az intézmény ésszerű, takarékos gazdálkodását.
 Gondoskodik arról, hogy az óvoda gazdálkodása a fenntartó által jóváhagyott
költségvetés keretein belül történjen.
 Adminisztrációs adat- és iratkezelési feladatainak végzése.
 A rendeltetésszerű működéshez szolgáló feltételek biztosítása.
 A KIR működtetéséért: a gyermek és felnőtt adatszolgáltatásáért, nyilvántartásáért,
pedagógus igazolványok kiállításáért.
 Ellátja az adatvédelmi tisztségviselői feladatokat.
Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg.




Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. Anyagi
felelősséggel tartozik az általa kezelt készpénzt illetőleg.
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed:
~ a térítési díjak kezelésére
~ az ügyiratok vezetésének kezelésére
Saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel
rendelkezik.

6. A feladatellátáshoz szükséges munkarend
Pedagógusok
Heti 40 óra
 Heti váltásban, két műszakban 2 óra átfedési idővel dolgoznak.
 Kötött munkaidő 32 óra
 Kötött munkaidő nevelés-oktatással le nem kötött része heti 4 óra
 Kötött munkaidőn felüli munkavégzés heti 4 óra
 A heti munkarendet a mindenkori éves munkaterv, míg a délelőtti – délután ügyelet
beosztását az ügyeleti rend tartalmazza.
 A helyettesítés rendjét az SZMSZ szabályozza (lásd 19. old.)
 A megbízatások miatti óraidő kedvezményt a munkaköri leírások tartalmazzák.
Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények,
fogadóórák, gyermekek értékelése, szülős - családokkal történő programok stb.) a pedagógus
a kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon is berendelhető a 40 órás
munkaidejének terhére.
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Pedagógiai munkát segítők
 A két egymás mellett lévő csoport dajkái heti váltásban dolgoznak.
 Munkaidejük 40 óra, kettőjük átfedési ideje 4 óra.
 A heti munkarendet az éves munkaterv, a helyettesítések rendjét - távollét esetén az SZMSZ szabályozza (lásd. 19. old)
 Gyógypedagógiai asszisztens és a pedagógiai asszisztensek munkaideje heti 40 óra.
Óvodatitkár, adminisztrátor, kertész,
Heti munkaidejük 40 óra (kivéve adminisztrátor 20 óra / hét), melynek teljesítését a
munkaterv tartalmazza.
Minden dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy
nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 700 óráig köteles jelenteni az
intézményvezetőnek vagy a helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessen.
Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői
engedéllyel hagyhatják el az intézményt.
A pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkaidő beosztását az óvoda
vezetőjének előzetes engedélyével, a csere lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti
csak el.
Mindenki köteles a munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és
gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint
végezni.
A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt
legalább 10-15 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak
érdekében, hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá munkaidejének letelte utáni
15 percben az aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően elhelyezni.
A munkaközi szünet 20 perc, mivel a beosztás szerinti napi munkaidő a hat órát meghaladja.
Ezt a pedagógusok maximum két részletben, a technikai dolgozók három részletben vehetik
igénybe. A munkaközi szünet nem számít bele a kötelező óraszámba.
7. A helyettesítés rendje
a. Az óvodavezető helyettesítésének rendje
 Az óvodavezetőt akadályoztatása esetén a helyettesítését a munkáltatói jogkör
kivételével az óvodavezető-helyettes látja el teljes hatáskörben és teljes felelősséggel.
 Amennyiben az intézményvezető vezetői megbízatása bármely okból megszűnik, az
új intézményvezető megbízásáig az intézményvezetői feladatokat az intézményvezetőhelyettes látja el a fenntartó pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 24.
§-ának (1) bekezdésében foglaltak szerinti döntése alapján.
 A helyettes hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri
leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő
döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.
 A vezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja a helyettesre, az
óvodavezetés vagy a nevelőtestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden
esetben írásban történik, kivéve a helyettes felhatalmazását.
 Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek az
egy hónapnál hosszabb időtartam minősül.
 A megbízás a fenntartó értesítése mellett, annak jóváhagyásával történik.
 A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni (értesítés, kifüggesztés).
18

Kispesti Gyöngykagyló Óvoda

SZMSZ

Az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítést az óvodavezető által
írásban megbízott óvodapedagógus látja el.
Mindhármuk egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által adott megbízás
alapján történik, és erről az óvoda fenntartóját is értesíti. Ilyen megbízás hiányában az
óvodavezetőt a szakmai munkaközösség vezetője, távolléte esetén intézkedésre a magasabb
fizetési besorolással rendelkező, az óvodával legalább 10 éve jogviszonyban óvodapedagógus
jogosult
A reggel 6 órától 7 óráig, illetve a 17 órától 18 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének
ellátásában közreműködik a munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógus.
Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával
összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
b. Az óvodapedagógusok szakszerű helyettesítésének rendje




1 hétig a váltótárs helyettesíti a hiányzó óvodapedagógust (ez esetben a munkaideje 816 óráig tart)
1 hetet meghaladó távollét után a szakszerű helyettesítés a vezető-helyettes beosztása
alapján történik
Kötött munkaidő nevelés-oktatással le nem kötött része terhére is elrendelhető a
helyettesítés

c. A pedagógiai munkát segítők szakszerű helyettesítésének rendje



3 napig a hiányzó dolgozót, a mellette lévő csoportban lévő dajka helyettesíti
A 3 napot meghaladó távollét esetén a szakszerű helyettesítés a vezető-helyettes
beosztása alapján történik.

IV. AZ ÓVODA KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATAIK EGYMÁSSAL ÉS AZ
INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL
1. Az óvodaközösség
Az óvoda közösségét az óvoda dolgozói, a szülők és a gyermekek alkotják.
2. Az óvodai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége
 Az alkalmazotti közösséget az óvoda nevelőtestülete és a nevelő oktató munkát
közvetlenül segítő közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló
dolgozók alkotják.
 Az óvodai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az óvodán
belüli érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka
Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Köznevelési
törvény), illetve ehhez kapcsoló rendeletek, valamint az intézmény közalkalmazotti
szabályzata rögzíti.
 A teljes alkalmazotti közösséget az óvodavezető hívja össze minden esetben, amikor
ezt jogszabály előírja, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására
kerül sor.
 Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két alkalommal az
óvodavezető hívja össze az alkalmazotti értekezletet. Az értekezleteken az
óvodavezető tájékoztatja az óvoda dolgozóit az óvodai munkáról és ismerteti a soron
következő feladatokat.
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Az értekezletről jegyzőkönyv készül, melyet az éves munkatervben megjelölt
jegyzőkönyvvezető vezet.
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit magasabb jogszabályban meghatározott jogok
illetik meg:
Részvételi jog illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.
Véleményezési és javaslattételi jog illeti meg az óvoda működési körébe tartozó
kérdésekben, melyet a döntés előkészítés során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie
kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban beadott javaslattal, véleménnyel kapcsolatos
álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel írásban közölni kell.
Döntési (egyetértési) jog illeti meg a pedagógus munkát segítők teljesítményértékelése és
minősítése elfogadásakor, illetve módosításakor, ha ezt már megelőzte a nevelőtestületi
elfogadás. E jogkör esetén nyilvános szavazással, egyszerű többséggel dönt.
2.1. A pedagógiai munkát közvetlen segítő alkalmazottak (dajkák) közössége
A csoportban dolgozó 2 óvodapedagógus, 1 dajka az egyes tervezési időszakok feladatait
rendszeresen megbeszéli. A csoport óvodapedagógusai folyamatosan tájékoztatják dajkájukat
a gyermekek nevelését elősegítő, részére átadható információról.
Segíti az óvodapedagógus munkáját, és rendben tartja az óvoda épületét, munkaköri leírásában
foglaltaknak megfelelően.
Jogállása
 Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja,
 Közvetlen felettese a vezető- helyettes, aki segíti a csoportban dolgozó dajkák
kapcsolattartását.
Feladata:
 Munkáját a gyermek óvodai napirendjéhez igazodva az óvónők irányítása mellett
szervezi és végzi.
 Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket.
 Közreműködik a gyermek egész napi gondozásában, az öltöztetésében, a tisztálkodási
teendők ellátásában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében.
 Aktívan közreműködik az étkezések kulturált lebonyolításában, segít az ételek
kiosztásában, az edények leszedésében.
 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a
gyermekek jelének figyelembevételével.
 Lefekvés előtt gondoskodik a terem szellőztetéséről.
 Közreműködik a játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök
előkészítésében, az óvónő útmutatásait követve.
 A gyermek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.
 Segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását.
 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre.
 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.
 Ellátja a környezetgondozási és baleset-megelőzési teendőket, kisebb baleseteknél
elsősegélyt nyújt.
 A biztonságos játék feltételeinek megteremtése, - a játékos eszközök kezelése,
tisztántartása, - baleset és fertőzésveszély elkerülése.
 A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz.
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Szakmai követelmények:
Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és
beszédmintájával hat az óvodás gyermekek fejlődésére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt,
kapcsolataira a tapintat, az elfogadás jellemző. A tudomására jutott pedagógiai információkat
titokként kezeli. A technikai dolgozók a gyermekekről a szülőknek tájékoztatást nem
adhatnak. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz
irányítja.
Minden csoportba egy dajka van beosztva. A délelőtt dolgozó- két egymás mellett levő
csoport ellátását, kiszolgálását biztosítja. A délután dolgozó hasonló feladatokkal szintén két
csoport ellátását végzi. A dajkák átfedési időben 1000-1400 óráig saját csoportjukban végzik
feladataikat. Műszakcserét nagyon indokolt esetekben csak a vezető, ill. a helyettes
engedélyével lehet végrehajtani.
Jogköre: saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő.
Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló
feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére, törésnapló vezetésére
terjed ki.
Gyógypedagógiai asszisztens
Munkáját a vezető-helyettes által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, és az SZMSZ alapján végzi.
Jogállása:
 Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja,
 Közvetlen felettese a vezető- helyettes,
Munkaidő beosztása: napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye szerint.
Feladata: munkaköri leírása tartalmazza.
Legfőbb feladata, hogy a pedagógus által kijelölt korrekciós, sérülés-specifikus feladatokat
irányítással, illetve önállóan végrehajtassa, begyakoroltassa.
Jogköre: saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő.
Adminisztratív teendők ellátása: gondozottakról vezetett napló, fejlesztési dokumentáció
Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló
feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki.

Pedagógiai asszisztens
Munkáját a vezető-helyettes által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, és az SZMSZ alapján végzi.
Jogállása:
 Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja,
 Közvetlen felettese a vezető- helyettes,
A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat jogállásától
óvodapedagógus iránymutatása alapján végzi.
Munkaidő beosztása: napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye szerint.
Főbb tevékenységek:
 Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése:
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 Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása
szerint.
 A foglalkozásokon az óvónő irányításával segíti az csoportban folyó munkát, az
eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek
eszközeinek előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy
megfelelően tudjanak dolgozni.
 Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a
gyermekek étkezésére.
 Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában.
 Játékfoglalkozásokat önállóan tart.
 Az udvaron a levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari
rend megtartásában, játékot kezdeményez.
 A délutáni pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat
karban tartja, előkészíti a következő napokra.
 Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez.
 A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a
gyermekekkel gyakorolja.
Jogköre: saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő.
Adminisztratív teendők ellátása: gondozottakról vezetett napló, fejlesztési dokumentáció
követése.
Felelőssége:
Kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, a gondjára bízott gyermekek testi
épségéért teljes körű felelősséggel tartozik.
2.2 A nevelőmunkát közvetlenül segítő egyéb közalkalmazottak
Az intézményben az alábbi nem pedagógus közalkalmazottak segítik a nevelőmunkát
~ Óvodatitkár
~ Adminisztrátor
~ Kertész
2.3. A nevelőmunkát közvetlenül segítő logopédus, fejlesztő pedagógus közalkalmazottak
Logopédus
 A logopédiai ellátást az intézmény részére a Pedagógiai Szakszolgálat logopédusai
végzik.
 A Házirendben szabályozott módon hajtják végre a logopédiai ellátásra szoruló
gyerekekkel való foglalkozást, a dyslexia szűréseket.
Feladata
 A szülői engedélyek megléte mellett az óvodába járó gyerekek szűrése, a logopédiai
foglalkozások órarendjének kialakítása, a foglalkozások vezetése
 Együttműködés a gyermek óvónőjével, az óvoda fejlesztőpedagógusával.
 Kapcsolattartás az óvoda vezetőjével.
 A logopédiai foglalkozások kötelező dokumentumainak vezetése.
 Szülők tájékoztatása, fogadóóra tartása.
 Nevelési év végén összegző értékelés készítése.
Részletes feladatait a munkáltatója (Pedagógiai Szakszolgálat) által készített munkaköri
leírása tartalmazza, melyet a Szakszolgálat vezetője az óvoda vezetőjének megküld.
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Szakmai ellenőrzését
 Munkáltatója vagy az általa megbízott személy végzi
 Az óvoda vezetője ellenőrzi
~ az órarend szerinti feladatellátását
~ konzultáció révén a foglalkozásokon résztvevő gyerekek fejlődését
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Fejlesztőpedagógus
 A fejlesztő pedagógust az intézmény részére a Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja.
 A részképesség zavaros gyermekek szűrését, fejlesztését végzi teljes kötelező
óraszámában.
Feladata:
 A szülői engedélyek birtokában a gyermekek szűrése, a fejlesztő foglalkozások
beosztása, a foglalkozások vezetése.
 A fejlesztő napló vezetése.
 Együttműködés a gyermekek óvodapedagógusaival, a logopédussal és
kapcsolattartás az óvoda vezetőjével.
 A szülők érdemi tájékoztatása fogadó órák keretében.
 A nevelési év végén összegző értékelés készítése.
Részletes feladatait a munkáltatója (Pedagógiai Szakszolgálat) által készített munkaköri leírás
tartalmazza, amelyet megküld az óvoda vezetőjének.
Szakmai ellenőrzését
 Munkáltatója vagy az általa megbízott személy végzi
 Az óvoda vezetője ellenőrzi
~ az órarend szerinti feladatellátását
~ konzultáció révén, a foglalkozásokon résztvevő gyerekek fejlődését
3. A nevelőtestület
Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony,
munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel
rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak
közössége alkotja.
A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező
testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó
szerve, törvényben továbbá az e szabályzatban meghatározott kérdésekben és más
jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel
rendelkezik.
3.1 Az óvodapedagógus
Munkaköri kötelessége, hogy a jogszabályban meghatározott, a nemzeti köznevelési
törvényben, EMMI rendeletben előírt, valamint a munkaköri leírásban részletezett feladatait
ellássa. Pedagógiai munkája végzésére irányt ad az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja,
a Pedagógiai programunk, valamint a testület által legitimált mindenkori éves munkaterv.
Emberi magatartására vonatkozóan a helyi pedagógus etikai kódex az irányadó. A
nevelőtestület tagjai a nevelési év végén írásos önértékelést készítenek.
Jogállása:
 Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja,
 Közvetlen felettese a vezető.
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Feladata: munkaköri leírása tartalmazza.
Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló
feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki.
Képviseleti joga: szakmai fórumon, bemutatón való részvéte.
3.2. A nevelőtestület jogosítványai
 Döntési jogkörébe tartozik
 a pedagógiai program és módosításának elfogadása
 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása
 a belső önértékelési kézikönyv elfogadása
 az óvoda éves munkatervének elfogadása
 a továbbképzési program elfogadása
 a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadása
 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása
 a házirend elfogadása
 jogszabályban meghatározott más ügyek, így például a működés és
döntéshozatal rendje
 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő
szakmai vélemény nyilvánítása
 a tanfelügyeleti intézményi ellenőrzés alapján készített intézkedési terv
elfogadása
 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület
véleményét az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az
óvodavezető helyettesi megbízás visszavonása előtt.
 A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére
tagjaiból – meghatározott időre, vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve
egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. (Kivétel ez
alól a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend elfogadása)
 Az intézményben a vezetői feladatokat ellátók és pedagógiai munkakörben
foglalkoztatottak, valamint a pedagógiai munkát segítők teljesítményértékelési
szempontjainak, valamint az értékelés rendjének, a minősítés elvének elfogadása.
3.3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, a feladatok ellátásával
megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
A nevelőtestület az éves munkatervében rögzíti a nevelési évben az átruházott feladatokkal
működő bizottságot, a bizottságok vezetőjének, tagjainak nevét, meghatározott esetben az
eljárásrendet.
Az intézmény a köznevelésről szóló törvény figyelembevételével a következők szerint
szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket.
3.3.1. A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja:
 A szakmai munkaközösségre
 Belső önértékelési csoportra
 Vezető választást lebonyolító bizottságra
 Panaszt kivizsgáló bizottságra
 Fegyelmi eljárást lebonyolító bizottságra stb.
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A szakmai munkaközösség, az alkalmi bizottság tevékenységének befejezésekor írásban
tájékoztatja a nevelőtestületet az átruházott hatáskörben kifejtett tevékenységéről.
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása megbízással történik.
A megbízásnak tartalmaznia kell:
 a bizottság feladatát
 a bizottság hatáskörét
 a nevelőtestület elvárását
 a beszámolás formáját
 a bizottság vezetőjének, tagjainak megbízását
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles-a nevelőtestület által
meghatározott időközönként és módon-azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület
megbízásából eljár.
3.3.2. A nevelőtestület átruházott jogkörének gyakorlói
Az óvodapedagógusok szakmai munkaközössége
Az óvodai intézmény pedagógusai szakmai munkaközösséget hozhatnak létre. (20/2012.
EMMI. 118.§). A szakmai munkaközösség együttműködik, részt vesz a pedagógusok
munkájának segítésében.
A nevelőtestület feladat átruházása alapján a szakmai munkaközösség az alábbi
tevékenységet folytatja
 Éves munkatervet készít.
 Javítja az intézményben folyó nevelőmunka szakmai színvonalát, minőségét.
 Fejleszti, tökéletesíti a módszertani eljárásokat.
 Javaslatot adhat az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló szakmai
irányzatok felhasználására.
 Segíti a különböző programok elkészítését, szükség szerint annak
felülvizsgálatát és hatékonyságvizsgálatát is elvégzik.
 A munkaközösség vezetője és tagjai a munkatervben rögzítettek alapján részt
vesznek a pedagógiai, szakmai, és módszertani tevékenység irányításában és
ellenőrzésében.
 Segíti a pedagógusok munkáját a továbbképzések lehetőségének feltárásával,
igény szerint szakmai konzultációt tart, részt vesz csoportlátogatáson, tanáccsal
látja el kollégáit,
 A mérések alkalmával segítséget nyújt a szakmai értékelésben, intézkedési
tervek készítésében
 A nevelőmunka belső fejlesztése és egységes követelményrendszer kialakítása,
javaslattevés speciális irányok megválasztására,
 Pályakezdő munkájának/gyakornoki követelmények teljesítésében való segítése
érdekében szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal konzultál
és látogatást végez a munkaközösség vezetője a gyakornok csoportjában,
 Helyi szakmai, módszertani programok összeállítása.
 A próbaidős pedagógus munkakörben dolgozó közalkalmazott munkájának
véleményezése.
 Továbbképzésekre, szakirányú továbbképzésekre javaslattevés.
 Pályázatok készítése.
 A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja (feladatait lásd.
SZMSZ 16. old.)
 A szakmai munkaközösség vezetőjének, tagjainak nevét, a tevékenység irányát és
feladatait nevelési évenként az óvoda éves munkaterve rögzíti.
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A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit:
 Pedagógiai program elfogadása
 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
 Házirend elfogadása
 Az intézmény éves munkatervének elfogadása
 A továbbképzési terv elfogadása
 Önértékelési program elfogadása
 A tanfelügyeleti intézményi ellenőrzés alapján készített intézkedési terv
elfogadása
Belső önértékelési csoport (BECS)
Feladatai:
 Az intézményi elvárás-rendszer meghatározása
 Az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállítása
 Az éves terv és az ötéves program elkészítése
 Az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatása
 Az értékelésbe bevont kollégák felkészítése, feladatmegosztása
 Az OH informatikai támogató felületének kezelése.
A BECS-vezető feladata, hatásköre, felelőssége:
 Irányítás, szervezés, koordinálás,
 Pedagógus – vezető - intézményi szinten a feladatok delegálása,
 Fejlesztési tervek készítésében való részvétel,
 Az éves önértékelés előkészítése,
 Informatikai felület működtetése.
A csoport vezetőjének és tagjainak megbízása:
Az önértékelési szabályzatban foglaltak szerint.
3.4. A nevelőtestület értekezletei
3.4.1. A testület rendes értekezletei
A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület
rendes értekezleteit az óvoda éves munkatervében meghatározott napirenddel és
időpontokban az óvoda vezetője hívja össze. Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi
értekezlet összehívásánál a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.
A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja:
 nevelési évet nyitó értekezlet
 őszi nevelési értekezlet
 tavaszi nevelési értekezlet
 nevelési évet záró értekezlet
3.4.2. A testület rendkívüli értekezletei
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak
megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmazotti Tanács,
az óvoda vezetője szükségesnek látják. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási
időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell összehívni.
 A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi
kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok
megjelölése szükséges.
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Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni 8 napon belül akkor is, ha azt
a Szülői Szervezet kezdeményezte, annak eldöntéséért, hogy a nevelőtestület a
kezdeményezést elfogadja e.
A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos
rendelkezések
 A nevelőtestületi értekezletet az óvodavezető készíti elő
 A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja
- a pedagógiai programot,
- a Szervezeti és Működési Szabályzatot,
- a Házirendet,
- a munkatervet,
- az óvodai munkára irányuló átfogó értékeléseket, elemzéseket
- a beszámolót
- az önértékelés és külső értékelés eredménye által készített intézkedési
tervet
- továbbképzési terv elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat.
Az óvodavezető az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt
legalább 8 nappal átadja a nevelőtestületnek, átruházott döntési, véleményezési
jogkör esetén az érintett bizottságnak, munkaközösségnek, valamint gondoskodik
annak kifüggesztéséről.
Az átruházott jogkör szerinti bizottság, munkaközösség az értekezleten szóban
ismerteti a kialakított véleményt a nevelőtestület előtt, írásos beszámolóját benyújtja
az óvoda vezetőjének.
Az át nem ruházható jogkörű nevelőtestületi döntéshez kapcsolódó véleményt a
nevelőtestület szóban fejti ki, a véleményt a jegyzőkönyv tartalmazza. A
nevelőtestület ezt követően hozza meg döntését a szabályzatok, programok
elfogadásáról.
A nevelőtestületi értekezlet, vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni a
véleményezési jogot gyakorló szülői munkaközösség képviselőjét.
 A nevelőtestületi értekezlet levezetését az óvodavezető, akadályoztatása esetén
az óvodavezető helyettes látja el
 A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezleten két nevelőtestületi tagot kell
választani
 A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az
óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által választott két
hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet. A
jegyzőkönyvet, az értekezletet követő 3 munkanapon belül el kell készíteni.
 A jegyzőkönyvet a 20/2012. EMMI rendelet 85§ (3) pontjában meghatározott
formai, tartalmai követelményeknek megfelelően kell vezetni.
 A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott
kivételekkel – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
 A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50%-a jelen van.
A határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt
- akinek közalkalmazotti jogviszonya szünetel
- aki a meghívás ellenére nem jelenik meg
 Titkos szavazás esetén a nevelőtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki.
 A szavazatok egyenlősége esetén az óvodavezető szavazata dönt. A döntések és
határozatok az intézmény iktatott iratanyagába (irattárba) kerülnek határozati
formában.
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4. A szülői szervezet (közösség)
4.1. A csoportok szülői szervezetei
 Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése
érdekében szülői szervezetet (közösséget) működtetnek
 Az óvodai csoportok szülői szervezeteit (közösségeit) az egy csoportba járó
gyermekek szülei alkotják. Minden korcsoportban külön szülői szervezet működik,
élükön az elnökkel és az őt segítő tagokkal. (2-3 fő/csoport)
 A szülők és pedagógusok között a nevelési feladatok összehangolása, az óvoda
szabályzatainak és programjának megismerése érdekében a kapcsolattartásra,
tájékoztatásra vonatkozó formákat és szabályokat az óvoda pedagógiai programja és
házirendje rögzíti.
 A csoportos szülői szervezetek az általuk meghatározott rend szerint működnek. Az
elnökkel az óvodavezető és akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettes tartja a
kapcsolatot.
 A Szülői Szervezet tagjainak nevét, megalakulásuk időpontját a csoportok
értekezleti jegyzőkönyvei tartalmazzák
 A csoport szülői szervezetek (közösség) kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a
korcsoportokban választott elnök segítségével juttathatják el az óvoda vezetőjéhez.
 Az óvodai szülői szervezet (közösség) választmánya (vezetősége), vagy a csoport
szülői értekezlet akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven
százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
4.2. Az óvodai szülői szervezet
Az óvodai szülői szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek csoportját érintő bármely
kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó
ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
 Az óvoda vezetőjének az óvodai szülői szervezet (közösség) választmányát
(vezetőségét) nevelési évente két alkalommal vagy a szülők kezdeményezésére
össze kell hívni, és tájékoztatást kell adnia az óvoda feladatairól, tevékenységéről.
Az óvodapedagógus a csoport szülői munkaközössége képviselőjének havi egy
alkalommal ad tájékoztatást.
Az óvodai szülői szervezete (közösség) döntési jogot gyakorol:
 a saját működési rendjében
 munkatervének elfogadásában
 tisztségviselőinek elfogadásában
 eljárhat, intézkedhet a köznevelési jogszabályokban meghatározott szülői jogok
érvényesítése és szülői kötelességek teljesítése érdekében. [20/2012. EMMI
rendelet 119 § (2)]
 Az óvodai szülői szervezet (közösség) véleményezési jogot gyakorol, és javaslatot
tehet az alábbi területeken:
 Az óvodai SZMSZ elfogadásakor
 a működés rendje, a gyermekek fogadása
 a vezetők intézményben való benntartózkodása
 belépés és benntartózkodás rendje, azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban az óvodával
 a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módja,
 külső kapcsolatok rendszere, formája, módja
 az ünnepélyek, megemlékezések rendje
 rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás
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 A házirend elfogadásakor
 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben
 a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben
 az óvodai dokumentumainak nyilvánosságra hozásának módjával
kapcsolatosan
 A szülői értekezlet napirendjének meghatározásában
 Az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában
 A munkatervnek, beszámolónak a szülőket is érintő részében
 Vezetői pályázatnál
 Az óvodavezetői pályázatról véleményt nyilváníthat, amelyet írásba
foglal és az előkészítő bizottság elnökének átad.
 A Fenntartónak ki kell kérnie a Szülői Szervezet véleményét:
 az
óvoda
megszüntetésével,
átszervezésével,
feladatának
megváltoztatásával, nevének megállapításával, kapcsolatban, valamint
vezetőjének megbízása és e megbízás visszavonása előtt. (Nkt. 75. §)


A Szülői Szervezet véleményezési jogkörében eljárva, - írásban teszi meg
nyilatkozatát.

Élhessen kezdeményezési és javaslattételi jogával, azaz kezdeményezhesse:
 óvodaszék létrehozását, és delegálhassa a szülők képviselőjét,
 nevelőtestület összehívását,
 egyes kérdésekben az érdemi válaszadást;
Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítéséhez.
Ha a szülői szervezet a gyermekeket érintő kérdésekben tájékozódni kíván, a kérést az
óvodavezetőhöz kell címezni. A tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban vagy
írásban, a szóbeli tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni a
szülői szervezet képviselőjének.
Ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka
eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető
gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének részvételével
megtárgyalja.
A szülő szervezet képviselői minden értekezlet után kötelesek a következő csoportos szülői
értekezleten beszámolni a mindenkit érintő információkról.
 Az óvodai szintű szülői munkaközösség vezetőjét, meg kell hívni a nevelőtestületi
értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály,
vagy az óvoda szervezeti és működési szabályzata, a szülői munkaközösség részére
véleményezési jogot biztosított.
 A meghívás a napirendi pont írásos anyagának, 8 nappal korábbi átadásával történik.
 Az együttműködés és kapcsolattartás során a vezetők feladata, hogy az óvodai
Szülői Szervezet jogainak gyakorlásához szükséges
~
Információs bázis megadása (az intézmény nyilvános dokumentumai, az
intézmény működésével kapcsolatos irat), a hozzáférés biztosítása
~
Közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani azokat a dokumentumokat,
melyek az óvoda Szülői Szervezet jogainak gyakorlásához szükségesek
~
Óvodán belül megfelelő helység, szükséges berendezés biztosítása
 Az óvodai Szülői Szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály, és az óvoda belső
szabályzataiban megadott jogosítványaival, jogainak gyakorlásával
~
segítse az intézmény hatékony működését
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~
támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét
Véleményezési jogának gyakorlásához a Helyi Óvodai Program elfogadásakor: az
óvoda vezetője vagy az általa jelölt óvodapedagógus, köteles tájékoztatást adni a
programról

4.3. A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási rendje
 A szülői szervezet közreműködik az előterjesztések, illetve jogkör gyakorláshoz
szükséges tájékoztatók elkészítésében az intézményvezetőnek.
 A munkatervek egymás részére történő megküldése.
 A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi
pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga
van.
 Az intézmény vezetője a szülői szervezet elnökét legalább félévente tájékoztatja az
intézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről.
 A nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet ülésére.
 Írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkörébe tartozó
ügyekről egymás írásbeli tájékoztatása a jogkör gyakorlásokhoz.
 Azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a szülői
szervezet jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok).
 A szülői szervezet nevére szóló levelek felbontás nélküli átadása az érintett
személyeknek.
 A szülői szervezet működésének feltételeiről az intézményvezető gondoskodik.
 Az óvodai Szülői Szervezet és vezetők kapcsolattartási formái
~
személyes megbeszélés szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás,
szervezési tevékenység a szülői szervezet vezetőjével,
~
értekezlet
~
írásbeli tájékoztatók
~
szülői szervezet nevére szóló levelek átadása
~
dokumentumok, iratok nyilvánossága
4.4. A szülői szervezet részére biztosított jogok
Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítéséhez.
A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy
 A hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló
időn belül gyakorolja,
 Megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított
álláspontjáról a szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek,
 A szülői szervezet véleményezési és egyetértési jogkörében eljárva minden esetben,
köteles írásban nyilatkozni.
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V. 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.
1. A fenntartó és az óvoda kapcsolata
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos és kölcsönös, mely kiterjed
 Az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására
 Az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, elfogadására (ha pénzügyi
vonzata van)
 Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére
 Az intézmény-gazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére
 Az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka értékelésére,
 Az intézmény az óvodavezetőn keresztül tart kapcsolatot az önkormányzattal, a
humánszolgáltatási irodával, a GESZ- szel, a VAMÜSZ-szel.
A kapcsolattartás formái
~
szóbeli tájékoztatás
~
beszámolók, jelentések
~
egyeztető tárgyaláson, értekezleten való részvétel
~
a fenntartó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása
~
speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez,
gazdálkodásához, szakmai munkájához kapcsolódóan
~
statisztikai adatszolgáltatás
~
az intézmény működésének és tartalmi munkájának értékelése
2.

Általános Iskola és óvoda kapcsolata
 A kapcsolattartás célja az iskolába menő gyermekek beilleszkedését megkönnyítő
együttműködés kialakítása.
 Az óvoda vezetője, pedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak a lakókörzet szerinti
iskola igazgatójával, pedagógusaival (Bolyai Általános Iskola)
 Az iskolákkal való kapcsolattartásért az éves munkatervben megjelölt
óvodapedagógus felel.
 A kapcsolattartás formái:
~
iskolalátogatás (nagycsoportosok)
~
egyes iskolák programjain való részvétel (ünnepségek, rajzpályázat stb.)
~
nyílt nap – óvodapedagógusok meghívása az első osztályokba, tanítók
meghívása az óvodába
~
követő kérdőív (iskolai életbe való beilleszkedés nyomon követése)
 Az óvoda eseti kapcsolatot tart egyéb általános iskolákkal
~
kölcsönös, vagy egyoldalú meghívással
~
követő kérdőívek kapcsán

3. Kerületi Pedagógiai Szakszolgálat és az óvoda kapcsolata
A kapcsolattartás formája elsősorban eseti, mely kiterjed
 A gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény
megkérésére
 Az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására
 A gyerekek nevelési tanácsadóban történő fejlesztésére, foglalkozására
 Az óvodavezető és a fejlesztő pedagógus konzultációs kapcsolatot tarthat a pedagógiai
szakszolgálattal a vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő
gyermekekkel kapcsolatban
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3.1. Logopédiai Szolgálat
 Az óvoda ingyenes logopédiai szolgáltatását a Pedagógiai Szakszolgálat 2 logopédusa
biztosítja heti 19 órában
 A logopédus rendszeres kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal, az óvoda
vezetőjével
~
konzultáció
~
információ átadás
~
a logopédiai ellátás eredményessége, értékelése a nevelési év végén
Kapcsolattartó személy: az óvoda vezetője
4. Fővárosi Szakszolgálatok
A sajátos nevelési igény, illetve fogyatékosság tényét kizárólag a szakértői és rehabilitációs
bizottságok állapíthatják meg, komplex - orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai
- vizsgálat alapján.
A sajátos nevelési igényű gyermekek vizsgálataival összefüggő kapcsolattartásra az
óvodavezető jogosult.
Feladata
~
A vizsgálatok kérelme
~
A szakértői véleménnyel felvett óvodás szakvéleménye szerinti
kapcsolatfelvétel kezdeményezése
~
A szakértői véleményben rögzített kontroll vizsgálatok határidő szerinti
kérelme
~
A gyermek érdekében szükségesnek ítélt vizsgálatok kezdeményezése,
kérelme
A bizottságok neve:
~
Fővárosi 3.sz. Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs
Bizottság és Szolgáltató Központ
~
Beszédvizsgáló Országos Szakértői Rehabilitációs Bizottság
~
Hallásvizsgáló Országos Szakértői Rehabilitációs Bizottság
~
Látásvizsgáló Országos Szakértői Rehabilitációs Bizottság
5.

Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum és az óvoda kapcsolata

5.1. Óvodai szociális segítővel való kapcsolattartás
Az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvoda gyermekvédelmi felelőse az
óvodai szociális segítővel együttműködésben látja el.
2018. szeptember 1-től a Gyvt. 40/A. § (2) ag) pontja értelmében a család- és gyermekjóléti
központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek
és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat,
programokat nyújt, amelynek keretében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet
biztosít. A végrehajtással kapcsolatos részletes szabályozást az Nmr. tartalmazza.
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési
intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény
pedagógusainak.
Az óvodai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint
gyermekvédelmi feladatokat lát el.
Ennek keretében segíti:
a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez,
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b) a gyermek óvodába járási kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők
észlelését és feltárását,
d) a gyermek családját a gyermek óvodai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési
problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
f) a jelzőrendszer működését.
Az óvodai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és gyermekjóléti központ
együttműködési megállapodást köt a köznevelési intézménnyel. Az együttműködési
megállapodás tartalmazza:
a) az óvodai szociális segítő szolgáltatást nyújtó személy megnevezését, valamint a
szolgáltatás célját, tartalmát, helyszínét és annak megjelölését, hogy az óvodai szociális
segítő mely időpontban látja el tevékenységét az intézményben, és
b) a köznevelési intézmény nyilatkozatát arról, hogy biztosítja
ba) az óvodai és iskolai szociális segítő bejutását az intézménybe és
bb) a szolgáltatás nyújtásához szükséges külön helyiséget és az infrastruktúrához való
hozzáférést.
Az óvodai szociális segítő szolgáltatás nyújtása a miniszter által jóváhagyott módszertan
alapján folyik.


Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolat tart a Kispesti Szociális
Szolgáltató Centrumban működő Család - és Gyermekjóléti Központtal és
Család - és Gyermekjóléti Szolgálattal, amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen
beszámol. A kapcsolattartást vezetői szinten az óvodavezető gyakorolja, gondozza.
 A kapcsolattartás lehetséges módja
~
értesítés
~
kerületi gyermekvédelmi munkaközösség foglalkozásai
~
esetmegbeszélés
~
konzultálás
~
előadásra, rendezvényre meghívás
Fokozottabb együttműködés a gyermek veszélyeztetése esetén.
Ha az óvoda a gyermeket, veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja
megszüntetni, vagy a gyermekközösség védelmében indokolt, segítséget kérhet:
~
a gyermekjóléti szolgálattól
~
más, az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól.
Ha további intézkedésre van szükség, az intézmény megkeresése után a gyermekjóléti
szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei között milyen
intézkedést tegyen.
6.

7.

Bölcsőde és óvoda kapcsolata
 A kapcsolattartó pedagógus személye az évenkénti munkatervben
meghatározásra, feladatait megbízatása alapján látja el
 Szakmai munka kölcsönös megismerése meghívással
 Szakmai napokon való részvétel
 Óvodába kerülő gyerekek megismerése
~
az óvodavezető és az óvodapedagógus bölcsődei látogatásával
~
bölcsődések óvodába történő látogatásával

kerül

Egyházak és óvoda kapcsolata
 Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak
által szervezett fakultatív hit-és vallásoktatást.
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 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.
 Az óvodában szervezett hitoktatás szabályait a Házirend tartalmazza
8. Egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás
Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás az óvodavezető feladata.
A kapcsolat tartalmazza:
 A gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-egészségügyi feladatokat
végző szervezet, az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve végzi a
hatályos jogszabályoknak megfelelő preventív munkát.
 A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat egyezteti.
 Az intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait a Pedagógiai
Program részét képező egészségfejlesztési program tartalmazza.
 Az alkalmazottak alkalmassági munkaegészségügyi vizsgálatát végző szolgáltatás
tekintetében a munkába állás előtti orvosi vizsgálatra és az időszakos orvosi
vizsgálatra történő beutalás az óvodavezető, a vizsgálaton való részvétel az
alkalmazott kötelessége.
9. Egyéb intézmények, közösségek és az óvoda kapcsolata
 Nevelési évenként az éves munkatervben jelölt óvodapedagógus/k tart kapcsolatot a
kulturális, művelődési és sport és egyéb intézményekkel (Kispesti Munkásotthon,
Kispesti uszoda, könyvtár, tűzoltóság…)
 Egyéb budapesti kulturális intézményekkel az óvodába beérkező programajánlatok
alapján az évente megbízott óvodapedagógus, a csoportban dolgozók tartanak
kapcsolatot
10. Pedagógiai Oktatási Központ és az óvoda kapcsolata
A POK éves munkatervének, továbbképzési tervének, havi programterveinek megismerése,
az érdeklődés szerinti részvétel biztosítása a következő területeken
 szaktanácsadás, szaktanácsadói kirendelés
 a pedagógiai tájékoztatási tevékenység
 tanügy-igazgatási tájékoztatási tevékenység
 a pedagógiai-értékelési feladatok
 a továbbképzési, szakmai konferenciák, tájékoztatók szervezése
 a belső pedagógiai értékelési rendszer kialakítását segítő szaktanácsadók bevonása
 megjelenő igény szerint szakmai segítség kérése
 POK munkatársak meghívása szakmai napjainkra
Kapcsolattartó: óvodavezető
11. A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményeinek és az óvoda kapcsolata
Az oktatási tér kialakítása érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre
törekszik, és - lehetőségei szerint - szakmai kapcsolatot tart fenn.
Kapcsolattartó: óvodavezető
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VI. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE
A nevelési intézmény a 20/2012. EMMI rendelet 4§-a alapján a SZMSZ-ban szabályozni
köteles a működési rendjét.
Általános szabályok
Az óvodai nevelési év rendjét az óvoda munkaterve határozza meg.
Az óvodai nevelési év rendjében határozzuk meg:
~
az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását
~
a szünetek időtartamát
~
a jeles napok, nemzeti és óvodai ünnepek megünneplésének időpontját
~
a nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek és a fogadóórák
időpontját
~
az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap
tervezett időpontját.
A nevelés nélküli munkanapok, valamint az ünnepek időpontjáról az első szülői értekezleten
tájékoztatást kell adni, valamint az óvoda faliújságján szeptemberben ki kell függeszteni és az
óvoda honlapjára, valamint a KIR rendszer közzétételi listájában meg kell jeleníteni.
Az intézmény egy nevelési évben legfeljebb 5 nevelés nélküli munkanapot szervez. A nevelés
nélküli munkanapokon a kerület másik óvodája biztosít ügyeletet.
Az óvoda nyitva tartásával, a nevelési év rendjével összefüggő szabályozást az óvoda
Házirendje tartalmazza
~
az óvoda nyitva tartására
~
a gyerekek érkezésének-távozásának rendjére
1. A gyermekek fogadása (nyitva tartás)
 Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik. A nyitvatartási idő,
napi 12 óra, reggel 6 órától 18 óráig.
 Az óvodát reggel a munkarend szerint érkező 2 dajka nyitja és délután munkarend
szerint 2 dajka zárja.
 Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője
engedélyezi.
 Az ügyelet reggel 6 órától 7 óráig, délután 17 órától 18 óráig tart, az ügyeleti rend
szerint. Az első gyerek érkezésétől az utolsó távozásáig óvodapedagógus foglalkozik a
gyermekkel. (Az ügyeletes csoportról a tájékoztatást a szülők a faliújságról
megtudhatják.)
 Az intézmény üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt
szünetel.
Ennek időpontjáról legkésőbb február 15-ig értesítjük a szülőket. Ilyenkor történik az óvoda
szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás.
 Karácsony és Szilveszter között a fenntartó engedélyével a kerületben egy –forgó
rendszerben működő –ügyeletet ellátó óvodán kívül minden óvoda zárva tart.
 A nyári, a téli zárás ill. a nevelésnélküli munkanapok előtt 30 nappal összegyűjtjük a
gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket és a szülőket a gyermekeket fogadó
óvodáról, ezt megelőzően tájékoztatjuk.
 Az óvoda bejárati ajtaja – biztonsági zárral ellátott, a gyermekbaleset megelőzése és
biztonsága védelmében. Az óvoda bejárati ajtajának kulcsa a vezető óvónő által
megbízott személyeknél van. Nyitvatartási időn kívül – rendkívüli esemény – esetén
az értesítendő személy elérhetősége a bejárati ajtón megtalálható. Távolléte esetén a
vezető óvónő által megbízott személy helyettesíti.
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A bejárati ajtó 9 óráig nyitva van, ezt követően 15 óráig zárva tartjuk. A csengetésre a
beosztás szerinti dajka nyit kaput, aki a külső látogatót a titkárságra kíséri. A hivatalos
ügyek intézése az óvodatitkár irodájában és a vezetői irodában történik.

2. A vezetők benntartózkodásának rendje
 A teljes nyitva tartás ideje alatt felelős vezetőnek kell az intézményben tartózkodnia.
 Az óvodavezető benntartózkodási rendjét az éves munkatervben kell meghatározni.
 A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a
vezetői feladatok ellátása. (lásd: SZMSZ 18. old.)
 Az intézmény vezetője az alábbiak szerint gondoskodik arról, hogy ő, vagy
helyettesének akadályoztatása esetén a
~ vezetői
~ vezető helyettesi feladatokat ellássák
 Ha az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása,
váratlan távolléte miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az
intézményvezető helyettesének kell ellátnia
 Ha az intézményvezető helyettese a szükséges vezető helyettes feladatkörébe tartozó
teendőket akadályoztatása, váratlan távolléte miatt nem tudta, nem tudja ellátni, az
intézményvezető helyettesi feladatokat az intézményvezető által megbízott
óvodapedagógusnak kell ellátni a helyettesítés rendjére vonatkozó szabályozás szerint.
 A nyitva tartás reggeli és délutáni ügyeleti időtartamában az ügyeletes pedagógus
helyettesíti a vezetőt, jelen SZMSZ a vezetők helyettesítésére vonatkozó szabályozása
alapján.
3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban
az óvodával
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a
következők szerint történhet:
 Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó
és a gyermek elvitelére jogosult személy:
~ A gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetéséhez és óvónőnek
felügyeletre átadásához, valamint a kísérő távozásához szükséges
időtartamra
~ A gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételéhez,
átöltöztetéséhez, valamint a távozáshoz szükséges időtartamra
Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozói meghatározott rend szerint tartanak
ügyeletet.
 Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben
~ a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az
intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az
intézménybe
~ valamint minden más személy pl: szerelők, tűz- és munkavédelmi ellenőrök
stb.
Külön engedélyt az óvoda vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és
szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni.
 Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni
~ A szülőnek, a gondviselőnek az óvoda által tartott értekezletekre, meghívott
programokra való érkezésekor
~ A meghívottaknak az óvoda valamely rendezvényén való tartózkodásakor
~ valamint minden más személy pl: utazó gyógypedagógus, logopédus,
védőnő, orvos, gyermekjóléti szolgálat, helyiséget bérlők stb.
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Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, felkeresése a
következők szerint történhet:
~ Az óvodába érkezőt fogadó alkalmazott az illetőt az óvodatitkári szobába
kíséri, aki belépéséhez kapcsolódóan rendezi, intézi kérését
~ Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső
személyeket az óvodavezetőnek jelenti be
~ A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az
óvodavezetővel való egyeztetés szerint történik.
~ Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az
óvodavezető engedélyezi.
Ügynökök, üzletkötők, kereskedők belépésének, benntartózkodásának szabályai
~ Belépésüket kötelező módon jelezni kell az óvodavezetőnek
~ Benntartózkodásuk, tevékenységük óvodavezetői engedélyhez kötött, aki
döntése meghozatalában kötelező módon veszi figyelembe az intézmény
jellegét
~ Az
intézményvezető
engedélyezheti
kereskedők
belépését,
benntartózkodását
- jótékonysági programokon
- gyerekek részére szervezett programokon
- az óvodai játszónapokon
- ünnepkörökhöz kötődő gyermekkönyv terjesztésekor
Az óvodavezető ügynökök, üzletkötők belépését, benntartózkodását
~ Az óvoda dologi beszerzéseihez kötődő ajánlatok megismerésekor (játék,
könyv…)
~ A benntartózkodás az óvodavezető által jelölt helyiségben történik
~ A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen
egyeztetett időpontban, megfelelő információk beszerzését követően
történhet
~ Alkalmi ügynökök, kereskedők belépése, benntartózkodása TILOS!

Külső szolgáltatást nyújtók belépése, benntartózkodása
A nevelési időn túli – délutáni órákban szervezett tanfolyamok összekötőinek, oktatóinak
belépése, benntartózkodása
 Külső szolgáltatást csak pedagógus végzettségű személy nyújthat.
 A nevelési évenként tanfolyami szerződések megkötését követően az oktatótanár a
szerződésben rögzített időtartamra és időbeosztásban léphet be/tartózkodhat az
intézményben a tevékenységéhez biztosított helyiségbe.
 A tanfolyam szervezője az egyeztetések alkalmával léphet be, tartózkodhat az
óvodában
 Az óvoda nevelési időn belül szervezett programjainak szolgáltatói (előadások) a
meghívásuk szerinti alkalomra szóló módon léphetnek be, tartózkodhatnak az
óvodában.
4. Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások
A nevelési intézményekben megengedett gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 8. §-a rendelkezik. A rendelkezés
értelmében:
 Tilos az olyan reklám, amely a gyermekkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi
fejlődését károsíthatja,
 Tilos az olyan gyermekkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermekkorúak
fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására,
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különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal, vagy azt ábrázol, vagy
témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus,
E tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel
összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, valamint az oktatási
tevékenység reklámjára, valamint az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen eseményt
szervező vagy annak megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás
nevének, védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel, eseménnyel
közvetlenül összefüggő megjelenítésére
 A reklámtevékenység engedélyeztetése:
~ A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az
intézményvezető írásbeli engedélyével lehetséges
~ Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult
~ Az intézményvezető köteles
- a pedagógusoktól
- a szülőktől
- a gyermekektől érkező
az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni.
 Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái
~ újságok terjesztése
~ szórólapok
~ plakátok (az óvodavezető aláírásával, bélyegzővel tehető ki)
~ szóbeli tájékoztatás
Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezető által
kiadott engedély határozza meg.
5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
5.1. Belső kontroll rendszer
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó:
 szakmai tevékenységgel
 önértékeléssel
 tanügyigazgatással
 a munkáltatással
 a működtetéssel és
 gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat
A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos
bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt szolgálja,
hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat:
 A tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás
elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre,
 Teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
 Megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,
 Megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű
használattól.
A belső ellenőrzés általános elvi követelményei
 Biztosítsa az intézmény, felelős vezetői számára az információt az intézményben folyó
nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról.
 Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az
intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését.
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 Fogja át a pedagógiai munka egészét.
 Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos
óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését.
 A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó önértékelés, PSZE, PÉM
ellenőrzési, értékelési rendszer működtetése.
Ellenőrzés célja
Az óvodában folyó pedagógiai tevékenység eredményeinek, minőségjegyeinek,
célszerűségének és feltételeinek megállapítása, amely minden dolgozót érint és mozgósít.
Az eredményeket értékelve olyan intézkedések kidolgozása, melyek:
 erősítik a kedvező tendenciákat
 feltárják és kijavítják a hibákat
 meghatározzák a feladatokat, hatásköröket, munkamegosztást,
 szabályozzák a megvalósulás és a minőségi munkavégzés folyamatát
Ellenőrzés feladata
 Az intézmény nevelési programjában megfogalmazott célok összevetése az óvoda
mindennapi életével, működésének eredményével.
 A nevelés folyamatok vizsgálata – milyen az óvónő munkája, hogyan segíti, irányítja,
motiválja a gyermekeket, hogy minél eredményesebb legyen nevelő munkája.
 A gyermekek vizsgálata a programban megfogalmazott „a fejlődés várható
eredménye” alapján – hol tart a gyermek a fejlődésében, mit értünk el nevelésünkkel.
 A szervezet belső rendjére, működésére vonatkozó szabályok vizsgálata –
törvényesség, szakszerűség, hatékonyság.
 A közösen elfogadott dokumentumok vizsgálata - vezetésük törvényessége,
szakszerűsége, pontossága.
 A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó önértékelés szempontjai alapján
az eredményesség vizsgálata.
Az ellenőrzés dokumentumai
~ Éves ellenőrzési terv
~ Vezetői ellenőrző lap
~ Az ellenőrzött értékelő lapja
~ Az ellenőrzési terv, összegző értékelése (a nevelési terv értékelésének része)
~ Önértékelési kérdőívek
5.2 A munkatársak értékelése
Az értékelés célja
 Az egyéni és a közös értékrend összehangolása
 Egyéni erősségekre, teherbíró képességre, aktivitásra alapozott feladatelosztás
 Diszkrét, fejlesztés elvű értékelés
 Önértékelés igényének megalapozása
Az értékelés feladata
 A munkavégzés körülményeinek meghatározása a helyi nevelési program alapján
 Fejlesztéselvű értékelés összehangolása kitűzött céljainkkal
 A kitűzött célok és eredmények összevetése
 Átlátható cél -, feladat-, és kritériumrendszer kiépítése
Az értékelés hatása megmutatkozik a folyamatok megvalósulásában, új
megfogalmazásában és a hozzájuk kapcsolódó ellenőrzési szempontok változásában.
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Sikerkritériumok
 Kialakul az önellenőrzés igénye
 A dolgozók tisztában vannak képességeikkel, erősségeikkel, gyengeségeikkel
 Igényük van az innovációra
 A dolgozók a szakmai ismereteiket tudatosan alkalmazzák
 Ismerik és alkalmazzák a törvényi előírásokat
Az értékelés folyamata
 A megadott szempontok alapján a vezető értékeli az ellenőrzés során tapasztaltakat.
 Ha a vezető az ellenőrzés során hiányosságokat tár fel, akkor ajánlást készít a
hiányosságok pótlására.
 Fejlesztést segítő kritériumokat fogalmaz meg.
 Megadja az ellenőrzött folyamatba történő visszacsatolás helyét és az újabb ellenőrzés
szempontjait.
Az éves ellenőrzési tervet az óvodavezető helyettes és a szakmai munkaközösség javaslatai
alapján az óvodavezető készíti el. (Az éves munkaterv tartalmazza)
Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés:
~ területeit
~ módszereit
~ ütemezését
Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt.
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:
~ óvodavezető-helyettes
~ szakmai munkaközösség
~ szülői szervezet (közösség)
Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját értékeli – legalább 1 alkalommal a
nevelési év folyamán a teljesítményértékelés és a minősítés szempontjainak segítségével. Az
egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja:
~ a vezető-helyettest
~ a szakmai munkaközösség vezetőjét
A belső ellenőrzés (vezetői) elvei, szabályai:
 Az időszakos ellenőrzés pontos időpontja és az ellenőrzés típusa (amely lehet
tájékozódó, tematikus, visszatérő) az adott nevelési év munkatervében kerül
rögzítésre.
 Amennyiben az ellenőrzés elmarad – előre nem látható esemény miatt – az érintett
személy erről tájékoztatást kap.
 Az elmaradt ellenőrzés – a váratlan esemény megszűnte után két héten belül pótlásra
kerül.
 Váratlan események, problémák miatt szükségessé vált ellenőrzést nem kell
bejelenteni – ha az veszélyeztetné az ellenőrzés eredményességét.
 A folyamatos ellenőrzést nem kell bejelenteni.
Az ellenőrzés és a teljesítményértékelés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal
ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet.
A nevelési évet záró értekezletén értékelni kell:
~ A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az
ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges
hiányosságok megszűntetéséhez szükséges intézkedéseket.
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6. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok
6.1. Óvodai ünnepek
 Az óvodai ünnepeket, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan az óvoda
Pedagógiai Programja tartalmazza
 Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos
felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. A felelősök a
rendezvényekre vonatkozó feladatterveiket a munkatervben jelölt határidőre
elkészítik, és tartalmuk szerint szervezik meg az ünnepséget. Az óvoda Házirendje
szabályozza az óvodai ünnepek, megemlékezések rendjét.
A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával:
~ karácsony (hangulati előkészítés – betlehemezés)
~ anyák napja (kirándulással egybekötötten is lehetséges)
~ évzáró (búcsúzó)
Az anyák napja és az évzáró nyilvános megszervezése, a csoport óvónőinek a feladata.
Ezekre a szülők meghívás kapnak és más vendéget is hozhatnak.
A gyermeki élet hagyományos ünnepei és jeles napok az óvodánkban:
~ Szüreti mulatság
~ Állatok világnapja
~ Egészség hét
~ Mikulás
~ Farsang
~ Március 15.
~ Madarak és fák napja
~ Húsvét
~ Föld napja
~ Víz napja
~ Gyermeknap
Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza.
Csoporton belül közös megemlékezés, gyertya gyújtás történik a gyermekek születés napján.
Névnapokat szülői igény szerint ünnepelünk.
6.2. Hagyományok
Az alkalmazottakkal, az óvodával kapcsolatos hagyományok
~ Tanévzáró (csapatépítő kirándulás)
~ Távozó alkalmazottak búcsúztatása
~ Közös ünnepség (karácsony, pedagógus nap)
 A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának a feladata
 A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének
megőrzése, növelése
 A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése
révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak
A hagyományápolás eszközei:
~ Ünnepségek, rendezvények
~ Egyéb eszközök (pl. kiadványok)
Az intézmény hagyományai érintik
~ a gyermekeket (a PP tartalmazza)
~ a felnőtt dolgozókat
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~ a szülőket
A hagyományápolás érvényesülhet az intézmény
~ gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével
~ az intézmény belső dekorációjával
A logó megjelenítésének formái
~ pólón
~ leveleken
~ meghívókon
 Rendezvényeken, kirándulásokon, közös óvodai ünnepeken a logó használatát
szorgalmazzuk.
 A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb
hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok
ápolásáról, megőrzéséről.
6.3

Lobogózás
 A 2000. évi XXXVIII. Tv. Módosított l995. évi LXXVIII. tv. valamint a végrehajtása
tárgyában 2000. VII. 20-án hatályba lépett 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet
értelmében „A nemzeti lobogót állandóan kitűzve kell tartani.”
 A kormányrendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről előírja a
középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fellobogózás
szabályait.
 A zászló állandó minőségének megtartásáról az óvodavezető gondoskodik

VII. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK ÉS AZ ÓVODA DOLGOZÓINAK
FELADATAI A GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET
ESETÉN
1. Általános előírások
 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 óvodavezetői feladat.
 Az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi
ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell a szükséges
intézkedéseket megteszi.
 Az éves munkaterv tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét és az
ellenőrzésbe bevont személyeket.
 Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi
utasítás és a tűzriadó terv, valamint a katasztrófavédelmi terv rendelkezéseit. A
munkakörönként kialakított általános és specifikus ismereteket nevelési évenként
ismétlődő oktatáson való részvételükkel kötelesek megszerezni.
 Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárol. A játékot használó
óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést,
feliratot és használati utasítást gondosan tanulmányozni és a játékszert aszerint
alkalmazni.
 Az óvodában az alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi
épségének megóvása.
 Minden óvodapedagógus a közoktatási törvényben előírt feladatát képezi, hogy a
rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
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ismereteket az életkoruknak és a fejlettségi szintjüknek megfelelően átadja: az óvodai
nevelési év, valamint szükség szerint a foglalkozás, kirándulás, tevékenység előtt.
 Ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet
szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye.
 Az óvoda minden dolgozója köteles kiemelt figyelemmel védeni –óvni a sajátos
nevelési igényű gyermekek testi épségét, biztonságát.
 Az ismertetés tényét, tartalmát az óvodai csoportnaplóban dokumentálni kell. A
csoportszobában, valamint az óvodán kívüli program alkalmával gondoskodni kell az
elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.
 A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport
szokásrendszerének kialakítását és betartását, oly módon kell ellátni, hogy azok a
baleset megelőzést szolgálják.
Az óvoda házirendje szabályozza a következő óvó-védő előírásokat
~ A gyermek védelmére vonatkozó szülői nyilatkozatok, engedélyek szabályai
~ A balesetek megelőzésére vonatkozó szabályok
~ Az intézmény biztonságát garantáló szabályok
~ Az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok
2. Nevelési időben szervezett óvodán kívüli foglalkozásokkal, programokkal kapcsolatos
szabályok
A szülők tájékoztatása
 Nevelési időben óvodán kívüli foglalkozás csak a szülő/ gondviselő hozzájárulásával
szervezhető.
 Az engedélyezési dokumentumnak tartalmaznia kell a tervezett foglalkozás,
kirándulás:
~ időpontját,
~ helyszínét,
~ a közlekedés útvonalát, eszközét,
~ az indulás és a várható érkezés időpontját,
~ a foglalkozás költségvonzatát,
~ a kísérők aláírását.
~ a szülő aláírásával adja beleegyezését a programon való részvételre.
Az óvodavezető tájékoztatása
 A tervezett foglalkozás, kirándulás előtt 3 munkanappal szóbeli tájékoztatás a
kirándulás feltételeinek beszámolásával
 Egyeztetés után az engedélyezési dokumentum benyújtása a kísérők aláírásával,
hitelesített formában a külső foglakozás megkezdése előtt
 Az óvodán kívüli foglalkozás csak abban az esetben tekinthető engedélyezettnek, ha
azt intézmény vezetője ellenjegyezte.
Az óvodavezetői engedélyezés feltétele
 Minden tíz gyermek után egy óvodapedagógus és egy dajka/ ill. más felnőtt kísérő
biztosítása
 A szülői engedélyek megléte, megfelelősége
Nevelési időben szervezett foglalkozások
 Helyszíni foglalkozás
 Kirándulás, séta
 Színház, múzeum, kiállítás, mozi látogatás
 Sport programok
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Kulturális programok
Bölcsőde, iskola, könyvtárlátogatás

A pedagógus kötelessége:
A külső programok, foglalkozások szervezésére vonatkozó szabályok maradéktalan betartása,
valamennyi fentiekben felsorolt feltétel biztosítása.
Az óvodán kívüli program szervezése autóbusz igénybevételével
A mennyiben az intézményen kívüli program autóbusz igénybevételével történik, a szállító
céggel szerződést kell kötnie az intézménynek. A személyszállításra vonatkozó szerződés
megkötésére az óvoda vezetője, mint jogi személy jogosult. A polgári jogi szabályok alapján
az óvodavezető ezt a jogát írásban egy általa megbízott személyre is átruházhatja. A
szerződés megkötése előtt a vezető bizonyosodjon meg a szállító cég jogszerű működéséről
(mindenekelőtt cégkivonat útján) referenciát kér a cégről, a személyszállításra előírt műszaki,
személyi, biztosítási dokumentáció meglétét ellenőrizze, és arról írásban nyilatkoztassa a
szerződő felet.
3. Az óvoda dolgozóinak feladatai gyermekbalesetek esetén
Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét
esetén a szükséges intézkedéseket megtenni:
 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 óvodavezetőjének
 Haladéktalanul értesíteni kell a gyermek szülőjét
Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért!
Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni.
Az orvos megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani.
Minden dolgozónak kötelessége a segítésben részt venni!
Az óvodában történt balesetet, sérülést az óvodavezetőjének ki kell vizsgálni. A vizsgálat
során tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési okokat. A
vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit lehet tenni a baleset elkerülése érdekében
és a szükséges intézkedéseket az óvodavezetőnek meg kell tennie.
A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a munkavédelmi felelős
kötelessége. A jelentési kötelezettség teljesítését az óvodavezető végzi.
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni
és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy
példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a gyermek szülőjének.
A jegyzőkönyv egy példányát az óvoda őrzi meg.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
bevonni.
Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a
gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda
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munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata, Tűzvédelmi Szabályzata, Kockázatbecslés
értékelés szabályzata tartalmazza. Az óvoda Házirendje rögzíti a gyermekbalesetek
megelőzésére vonatkozó szabályokat, az intézményi óvó-védő előírásokat.
4. Az intézmény felnőtt dolgozóira vonatkozó védő, óvó előírások
 A munkaterületükön fokozott óvatossággal járnak el, ügyelve a gyermekek
biztonságára, testi épségére.
 Munkaköri leírásnak megfelelően a gyermekek felügyeletét ellátják az öltözői,
fürdőszobai használat és az óvónővel egyeztetett alkalmakkor.
 A tisztítószerek rendeltetésszerű használata, tárolása, a gyermek közelében
(fürdőszoba, öltöző, csoportszoba…) vegyszert, takarítási eszközöket tárolni tilos!
 Balesetveszélyek elhárítását segítő magatartás, a keletkezett balesetveszélyes helyek,
eszközök észrevételekor azonnali közlés a munkavédelmi felelős és az
intézményvezetés felé.
 Hibaelhárításban tevőleges segítségadás.
 A kövezet, műanyagpadló csúszásmentesen tartása.
 A veszélyforrást jelentő helyeket (tárolók, raktár) mindig zárják.
 A melegítő konyhában gyermekek nem tartózkodhatnak!
 Azokat a konyhai eszközöket, amelyek sérülést okozhatnak (szúró-vágó eszközök,
csorba, repedt edény…) a gyermek számára odaadni nem szabad.
 Óvni kell a gyermekeket a forró ételektől.
 A munkájával összefüggő balesetveszélyes helyekről, eszközökről az óvodavezetést
értesítenie, tájékoztatnia kell.
 A takarítás, fertőtlenítés, mosogatás az ANTSZ által meghatározott szabályok szerint
történhet.
 Az intézmény munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása, és másokkal való
betartatása minden alkalmazottra nézve kötelező (Munkavédelmi oktatás, időszakos
orvosi vizsgálat, védőfelszerelés használata stb.).
 Az óvoda területén szeszesital fogyasztása nem megengedett.
 Dohányozni az óvoda egész területén, illetve azon kívül öt méteres hatótávolságban
tilos!
 Súlyos baleset, tűz és bombariadó esetén a szükséges intézkedés mellett azonnal
értesíteni kell telefonon az intézmény vezetőjét - amennyiben nem tartózkodik az
intézményben -, és az intézmény fenntartóját.

VIII. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden 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 robbantással történő fenyegetés
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni.
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Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről.
Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős még:
~ az óvodatitkár
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
~ az intézmény fenntartóját
~ tűz esetén a tűzoltóságot (katasztrófavédelem)
~ robbantással 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.
Bombariadó esetén
A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős
dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket sípjelzéssel értesíteni (riasztani) kell,
valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett
épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó tervben foglaltak alapján kell
elhagyniuk.
A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek óvodapedagógusa a
felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
~ Az épületből minden gyereknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó nevelőnek a
termen kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!
~ A helyszínt és a veszélyeztetett épületet, a foglalkozást tartó nevelő 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 Tűzriadó tervben rögzítettek szerint történik. / Bolyai Általános
Iskola /
Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:
~ a tűzriadó tervben szereplő kijáratok kinyitásáról
~ a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról
~ a vízszerzési helyek szabaddá tételéről
~ az elsősegélynyújtás megszervezéséről
~ a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság,
tűzszerészek stb.) fogadásáról
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, helyszínrajzáról
~ az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről)
~ a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről
~ az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról
~ az épület kiürítéséről
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A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi,
illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további
biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv
vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani!
A tűzriadó terv és a katasztrófavédelmi terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A
gyakorlat megszervezéséért a tűzvédelmi megbízott a felelős.
A tűzriadó és a katasztrófavédelmi tervben megfogalmazottak az intézmény minden dolgozójára
kötelező érvényűek.
A tűzriadó tervet az óvoda alábbi helyiségeiben kell elhelyezni:
~ óvodatitkári szoba
~ felnőtt öltözők
Betörés esetén
 Az óvoda nyitása előtt történt idegen behatolás esetén – a rendőrségi intézkedés
idejétől, nagyságától függően – aznap gyermekeket nem fogadunk.
 Napközben történő idegen behatolás esetén- amennyiben lehetőség van - az érintett
gyermekcsoportok összevonásáról, vagy a szomszédos általános iskola (Bólyai Iskola,
Árpád u.) üres termeiben való áthelyezéséről gondoskodunk.
 Ügyelünk arra, hogy a tényállás feltárása, a behatolással járó károkozás ne érintse
érzelmileg károsítóan a gyermekeket, ne legyenek részesei a tényfeltárásnak,
durvaság, megrettentés kedvezőtlen hatásának.
Csőtörés, üvegkár esetén
 Amennyiben a vízvezeték, vagy fűtőcső-vezeték törése olyan szervezési igényt
támaszt, gondoskodunk arról, hogy a gyermekek az adott területről a legrövidebb időn
belül biztonságos helyre kerüljenek. Az átköltözésnél minden esetben figyelembe
vesszük a gyermekek öltözetét, a megfázás elkerülését, a szükséges (esetleg utcai)
ruházat felvételét. Az észlelőnek kötelessége értesíteni az óvoda vezetőjét, aki az
intézmény karbantartó szolgálatát (VAMÜSZ), tájékoztatja az eseményről.
 Az üvegezés (ablak, ajtó, akvárium) megrongálódása, törése közvetlen sérüléssel
járhat. A csoportra felügyelő, vagy foglalkozást vezető óvodapedagógus, vagy más
felnőtt a szükséges védő-óvóintézkedést, vagy elsősegély nyújtását haladéktalanul
elvégzi.
 Az óvoda vezetője/helyettese vagy megbízott felelőse dönt arról, hogy a bekövetkezett
káreseményt, balesetet a szakszolgálatnak, vagy a mentőszolgálatnak jelentse-e.
Az intézménybe érkező gyanúsnak látszó csomag, levél, küldemény érkezése esetén
 A küldemény felbontás nélkül, azonnal értesítendő a Rendőrség központi ügyelete:
107, 112.
A honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak esetén
A Honvédelmi Intézkedési Terv a különleges jogrendi időszakban végrehajtandó feladatokat
tartalmazza.
A honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak - a 49/2016. (XII. 28.) EMMI
rendelet 1. § e) pontja szerint:
a) a rendkívüli állapot,
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b) a szükség állapot,
c) a megelőző védelmi helyzet,
d) a terrorveszélyhelyzet,
e) a váratlan támadás.
Rendkívüli állapot
Rendkívüli állapot: az idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús
veszély) esetén kihirdetett állapot. /lásd. alaptörvény 48. cikk. (1) bekezdés a) pont/
Szükségállapot
A törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló
fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben
veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények
esetén kihirdetett állapot. /lásd. alaptörvény 48. cikk. (1) bekezdés b) pont/
A megelőző védelmi helyzet
A külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése
érdekében meghatározott időre kihirdetett helyzet. /lásd. alaptörvény 51. cikk. (1) bekezdés/
A terrorveszélyhelyzet
A terrortámadás jelentős és közvetlen veszélye vagy terrortámadás esetén meghatározott
időre kihirdetett helyzet. /lásd. alaptörvény 51/A. cikk. (1) bekezdés /
Váratlan támadás
Váratlan támadás, a külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan
betörése. /lásd. alaptörvény 52. cikk. (1) bekezdés /

IX. AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT GARANTÁLÓ
SZABÁLYOK
1. Az intézmény nyitása, zárása
Az épület riasztóberendezéssel rendelkezik, belépés után az ott tartózkodók kötelesek
haladéktalanul kikapcsolni, távozáskor bekapcsolni a riasztó berendezést. Ennek elmulasztása
esetén a téves riasztás költségei a mulasztót terhelik. A riasztóhoz tartozó kódot titokban kell
tartani.
 Az óvoda bejárati ajtajához kulccsal rendelkeznek: két /délelőttös, délutános
műszakban dolgozó/ munkatárs, illetve a vezető által engedélyezett két személy.
 Az óvoda kulcsának elvesztését azonnal jelenteni kell a vezetőnek, aki megteszi a
szükséges intézkedést.
2. A berendezések használati rendje az alkalmazottakra vonatkozóan




Az óvoda vezető-helyettese, balesetvédelmi/munkavédelmi megbízott és az
óvodatitkár felelős az óvoda helyiségeinek balesetmentes használhatóságáért és az
azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért.
Az eszközök, berendezések hibáját a dolgozóknak kötelességük a vezető-helyettes
vagy az óvodatitkár tudomására hozni.
A hibás eszközöket le kell adni az óvodatitkárnak a hiba megjelölésével; újbóli
használatba vételről az óvodatitkár tájékoztat.
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A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.
Az óvoda területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett
kárt a károkozónak meg kell téríteni.

3. A páncélszekrények használatának szabályai
A páncélszekrény nyitását és zárását a következő munkavállalók végezhetik:
 vezető,
 vezető-helyettes,
 óvodatitkár.
A páncélszekrényt zárva kell tartani. A kulccsal rendelkezik a vezető, óvodatitkár.
4. A számítógép használatának szabályai
A vezetői irodában lévő számítógépet – miután az alkalmazottakra vonatkozó személyes
adatokat is tartalmaz – csak az óvoda vezetője, helyettese és a titoktartásra kötelezett
óvodatitkár használhatja. A vezetői irodát a vezető távollétében zárni szükséges.
A helyettes és az óvodatitkár által használt számítógépeket az óvoda többi dolgozója nem
használhatja. Az óvodatitkár irodáját távollétében zárni szükséges.

X. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK
RENDJE
 Az óvoda működtetése során az ÁNTSZ előírások, valamint a HACCP rendszer
követelményei maradéktalanul betartásra kerülnek.
 2013-ban elkészítettük az egészségnevelési programunkat, melyet a PP tartalmaz.
 Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodába
járó védőnő látja el a Kispesti Egészségügyi Intézettel kötött megállapodás alapján.
A védőnő rendszeresen látogatja óvodánkat. Az óvodavezető biztosítja a védőnő
munkafeltételeit.
 A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente egy alkalommal
fogorvosi szűrés történik.
 A betegségre gyanús, lázas gyermeket az óvodába bevenni nem szabad. Ha az
óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől
való elkülönítéséről, és rövid időn belül értesíti a szülőt. Az orvos igazolja a gyermek
közösségbe való részvételét. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt
bekövetkezett távollét pontos időtartamát.
 A fenntartó szervezésében a teljes alkalmazotti kör rendszeres üzemorvosi vizsgálaton
vesz részt

XI. A DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA
A szülők és más partnerek számára nyilvános dokumentumok:
 Pedagógiai program (PP),
 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ),
 Házirend
 Intézményi önértékelés és PSZE eredményei.
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A felsorolt nyilvános dokumentumokat a szülők a beiratkozásnál, illetve bármikor az év
folyamán megismerhetik, és kérésre áttanulmányozás céljából bármikor elkérhetik, az
óvodából azonban el nem vihetik. A dokumentumok az óvoda, valamint a KIR honlapján
megtekinthetők.
A beiratkozás utáni első szülői értekezleten az óvoda vezetője a szabályzatokban foglaltakról
tájékoztatást tart. A házirend egy példányát minden új kisgyermek szülője kézbe kapja. A
dokumentum átvételét aláírásával igazolja, melyet az intézmény a felvételi, előjegyzési
naplóban irattáraz.
A felvetődött szóbeli kérdésekre lehetőség szerint szóban azonnal, illetve 15 napon belül
írásban történik a válaszadás. Írásbeli kérdésekre 15 napon belül írásban történik a
válaszadás.

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. A közalkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályai







Az óvodában csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező munkavállaló
dolgozhat.
Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos!
A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon
használják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő tevékenységet, és az intézmény egyéb
feladatainak ellátását.
A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma
állapotban tarthatja magánál. Az intézményi vonalas telefon kivételes, sürgős esetben
használható magáncélra. A pedagógus a gyermekek között munkaidejében
mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron nem
használhatja.
Ha intézményi alkalmazott a nyitva tartási időn túl igénybe kívánja venni az óvoda
helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől (a rendezvény lebonyolítása előtt 7 nappal) kell
kérvényeznie a használat céljának és időpontjának megjelölésével.

2. Az önértékelés, PSZE és PÉM rendszerének működtetése
Célja:
 Az egységes alapelvek, szempontok szerinti belső és külső értékelés, a résztvevők
számára követhető folyamat,
 Pedagógus – vezető - intézmény szakmai munkájának fejlődése.
Kiterjed: pedagógus munkakörben dolgozókra.
Az értékelés felelőse: külső szakértők, BECS tagjai, vezetők.
Az értékelés megosztott, a belső önértékelésben a BECS tagjain kívül minden
óvodapedagógus részt vesz.
Az értékelés gyakorisága: OH kijelölés, illetve önértékelési program, belső éves önértékelési
terv alapján.
Az értékelés kötelező esetei:
 Önértékelési program alapján
 Pedagógus előmeneteli rendszer, EMMI rendelet alapján.
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A szabályozás felülvizsgálata: 5 évente, illetve a törvényi változások szerint.
Az értékelés módja és eszközei:
 Országos Tanfelügyelet – kézikönyv az óvodák számára
 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
 Önértékelési kézikönyv óvodák számára
3. Hivatali titok megőrzése
Az óvoda valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. Sem a
szülőkkel, sem egyéb internetes fórumokon nem szolgáltathat ki olyan adatokat, amely a
munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a
munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat.
Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn,
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és
amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené.
A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül.
Hivatali titoknak minősül
 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.
A hivatali titoknak minősülő tények nem évülnek el, azok a munkavállaló számára
folyamatos kötelezettséget ró.
3.1. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé
A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek, valamint külső szerveknek adott
mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.
Felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén a következő előírásokat be kell tartani:
 Az óvodát érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve a nyilatkozat adásra az
óvodavezető, vagy az általa megbízott személy jogosult.
 A tájékoztatáshoz, nyilatkozat adásához az óvodavezető engedélye szükséges.
 A közölt adatok szakszerűségéért, pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a
nyilatkozó felel.
 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali
titoktartásra vonatkozó szabályokra, valamint az óvoda jó hírnevére és érdekeire.
 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban,
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az óvoda tevékenységében zavart, az
anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés
nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
 A médiának adott nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport anyagát
a közlés előtt megismerje.
 Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét és szövegkörnyezetét,
amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse
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Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy
köteles:
~ a közös tulajdont védeni,
~ a berendezéseket rendeltetésszerűen használni,
~ az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni,
~ az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni,
~ tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni,
~ a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani.
Az intézmény helyiségeiben párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem
működhet!
4. Külföldi állampolgárságú gyermekek
 A Köznevelési törvény 91.§ (1) bekezdése szerinti feltételek meglétét a nem magyar
állampolgárságú, de Magyarországon tanköteles korú gyermekekre vonatkozóan az
intézménybe történő felvételnél igazolni kell. Az igazolás dokumentuma a tartózkodási
engedély másolata.
 A törvény alapján a külföldi állampolgárságú gyerekek ugyanolyan jogokkal
rendelkeznek, mint a magyar gyerekek.
 A 3-7 éves korú, viszonossággal nem rendelkező külföldi állampolgárságú gyermek
tandíj kötelezett. A tandíj megállapítását, fizetését a fenntartó szabályozza.
 Óvodai felvételekor a gondviselőnek igazolnia kell a gyermek:
~ állampolgárságát
~ tartózkodásának engedélyét
5. Különös közzétételi lista és a KIR (Központi Információs Rendszer) felé történő
tájékoztatás
Nyilvánosságra kell hozni:
 Az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét
 A dajkák számát, szakképzettségét
 Az óvodai nevelési év rendjét
 Az óvodai csoportok számát, ill. az egyes csoportokban a gyerekek létszámát
 A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
 A beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett csoportok számát,
 Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá
nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható
kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
 A fenntartó nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános
megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az állami
számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések,
vizsgálatok nyilvános megállapításait,
 A nevelési intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési
évben, tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával, (intézményi önértékelés és PSZE
eredményeit)
 A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot
tartalmazza.
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 Tájékoztatás tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más
felszerelésekről, amelyekre a következő nevelési évben a nevelő munkához szükség
lesz.
Ezeknek az adatoknak a közzététele internetes honlapon, korlátozástól mentesen,
kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon az intézményre nézve kötelező.
A különös közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként felül kell vizsgálni.
6. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vezetői beosztást betöltők részére
Általános rendelkezések
Jogszabályi háttér
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII.tv. 11.§ (6.)
bekezdés.
A vagyonnyilatkozat-tétel személyi hatálya kiterjed a Gyöngykagyló óvoda
alkalmazásában álló mindazon személyre, aki javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre
jogosult, azaz:
- az intézmény vezetője
- az intézmény vezetőhelyettese
A vagyonnyilatkozat-tétel hatálybalépése
A kihirdetés napjától számítva a visszavonásig érvényes.
Felülvizsgálat módja
 Jogszabályi változás
A vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett
a) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte,
munka- vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően,
b) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás-munka
vagy feladatkör megszűnését követő 30 napon belül.
c) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka
vagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően, ha a törvény
eltérően nem rendelkezik 2 évenként köteles eleget tenni.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az c) pontban foglaltak esetében az esedékesség
évében június 30-ig kell teljesíteni.
Nem kell a b) pont szerint vagyonnyilatkozatot tenni a közszolgálatban álló személy
foglalkoztatására irányuló jogviszony áthelyezéssel történő megszűnésekor, feltéve, ha az
áthelyezés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörbe, illetve feladatkörbe
történik.
A vagyonnyilatkozat őrzésért felelős személy
Az óvodavezető esetében a fenntartó, az óvodavezető helyettes esetében pedig a munkáltatói
jogkör gyakorolja, az óvodavezető.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az teljesíti, aki annak esedékességekor
valós tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.
 A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és
vagyoni helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári
évben szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell kitölteni.
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A vagyonnyilatkozat átadásának, nyilvántartásának, tárolásának szabályai
 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról a szükséges nyomtatványokat is
tartalmazó tájékoztató átadásáról a munkáltató gondoskodik.
 A vagyonnyilatkozat egyik példányát a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél
marad, másik példányát az őrzésért felelős (személy) az egyéb iratoktól elkülönítetten
kezeli.
 A nyilatkozó és a munkáltató megbízásából az őrzésért felelős a boríték lezárására
szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat
átadására zárt borítékban kerül sor. Az őrzésért felelős személy a nyilatkozatot
nyilvántartási azonosítóval látja el. /Az azonosító betűjelből és számsorból áll./
 A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékot – a nyilatkozó és az őrzésért felelős
példányát is – csak a jogszabályban meghatározott vagyonosodási vizsgált során az
eljáró szerv bontja fel. A benne foglalt adatokkal kapcsolatosan a személyes adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezik.
 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését az őrzésért felelős személy
ellenőrzi. A nyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg, ha a jogszabály
rendelkezései szerint döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről.
 A jogszabályszerűen lezárt vagyonnyilatkozat elhelyezése a vezető esetében a
fenntartónál, a helyettes esetében az intézmény páncélszekrényben történik.
 Ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnt, vagy a kötelezett új
vagyonnyilatkozatot tett, az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat általa őrzött
példányát 8 napon belül a kötelezettnek visszaadja.
 Vagyonnyilatkozat-tételi munkakörbe történő áthelyezés esetén a kötelezett az
őrzésért továbbiakban felelőst tájékoztatja arról, hogy érvényes vagyonnyilatkozatot
tett. Az őrzésért korábban felelősnél a vagyonnyilatkozat átadását kezdeményezi, aki a
kezdeményezésnek haladéktalanul eleget tesz.
A vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezését megelőző eljárás szabályai
 Vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezhető, ha a kötelezett vagyoni helyzetére
vonatkozó
valamely bejelentés
szerint
alaposan
feltételezhető,
hogy
vagyongyarapodása a nyilatkozattételi kötelezettséget megalapozó jogviszonyából,
illetve az őrzésért felelős által ismert egyéb érvényes forrásból származó jövedelme
alapján nem igazolható.
 Nem lehet meghallgatást sem kezdeményezni, ha a bejelentő névtelen, ill. a bejelentés
nyilvánvalóan alaptalan, vagy olyan tényre, körülményre utal, amelyet az őrzésért
felelős már korábbi meghallgatás során tisztázott.
 Meghallgatásra
érdekképviselet
jelenlétében
(Közalkalmazotti
Tanács),
jegyzőkönyvvezetés mellett kerülhet sor. Az őrzésért felelős folytatja le. Azon
kizárólag az érdekképviseleti szerv tagja, a jegyzőkönyvvezető, valamint a kötelezett
jogi képviselője lehet jelen. A jelenlévőknek írás titoktartás nyilatkozatot kell tenniük.
 Az őrzésért felelős a meghallgatáson, de legkésőbb a meghallgatást követő 15 napon
belül dönt arról, hogy kezdeményezi-e az állami hatóság vagyongyarapodási eljárását.
A döntésről írásban értesíti a kötelezettet.
7.

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje

Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR)
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően.
Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az
alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
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Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések
Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések
OSAP jelentés
Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot)

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az
óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása és hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR alrendszerében, továbbá elektronikus adathordozón lementett
formában tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az óvodavezető által felhatalmazott vezetőhelyettes és az óvodatitkár férhetnek hozzá.
Az elektronikus úton előállított papíralapú dokumentumok kezelési rendje
A tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium
üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván.
A jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan óvodavezetői
hatáskör.
Az utazó gyógypedagógus által vezetett digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon
tárolt adatként kezelendő. A gyógypedagógus a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni
fejlődési lapját elektronikusan vezeti és nyomtatott formában a nevelési év végén átadja az
óvodának. Ezt az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és a gyermek egyéni
dokumentációjában kell elhelyezni.
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.
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!
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,
A fájlok elhelyezése mappákban történik. Az összetartozó fájlokat célszerűen egy mappában
kell elhelyezni. A mappa nevének megválasztásakor a fájl elnevezéseinek alapelveit kell
betartani.
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
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tüntetni az e-mail feladóját, az érkezés időpontját, illetve a sorszám előtt „e-mail” szöveggel
kell külön is megjelölni, valamint papír alapon is meg kell őrizni.
Az elektronikus úton elküldött irat megérkezéséről lehetőség szerint igazolást kell kérni! Az
igazolásról kapott dokumentumot papír alapon meg kell őrizni és az irathoz kell csatolni.
A személyi anyagok, a gyermekek anyagainak létrehozására szolgáló „KIRA”program.
A létrejött iratokat nyomatatás után Iratkezelési szabályzatnak megfelelően meg kell őrizni.
A „LAKOMA” (étkezési program) rendszerben keletkező iratok a rendszeren belül kerülnek
létrehozásra. Az ilyen módon létrejött iratokat nyomtatás után az Iratkezelési szabályzatnak
megfelelően meg kell őrizni.
Archiválás, biztonsági mentések
Az archiválás, biztonsági gyorsmentés USB adattárolókra történik, melyet a fenntartó által
biztosított rendszergazda látja el.

8. Iratkezelés
Az egyes iratkezelési feladatok ellátása az óvodavezető és az óvodatitkár között megosztottan
történik.
Az iratkezelést úgy kell megszervezniük, és az adatokat úgy kell rögzíteniük, hogy:
 az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen,
 szolgálja az óvoda és annak valamennyi szervezeti egysége rendeltetésszerű
működését, feladatainak eredményes és gyors megoldását az irattári tervben
meghatározott ideig biztosítsa az iratok épségben és használható állapotban való
őrzését és a maradandó értékű iratok levéltári átadását.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Közalkalmazotti Tanács véleményével, továbbá az
óvodai szülői közösség véleményezésével a dokumentumok nyilvánosságra hozatalával
kapcsolatos egyetértésével, a nevelőtestület elfogadásával, és az óvodavezető jóváhagyásával
lehet érvényes.
A Szervezeti és Működési Szabályzat a kihirdetés napján lép életbe.
A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda 2017. október 16-án kelt Szervezeti
és Működési Szabályzata.
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 kezdeményezetheti:
 a fenntartó,
 a nevelőtestület,
 az óvodavezető,
 a szülői közösség
 jogszabályi kötelezettség.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakról, azok módosításáról a szülőket
tájékoztatni kell.
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Nyilatkozatok
A szülői képviselet, a Kispesti Gyöngykagyló óvoda (1195 Budapest Zrínyi u. 6.) SZMSZnek elfogadásához a magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez a
véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával
gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
Budapest, 2019. február 18.
………………………………….
A szülői szervezet elnöke
Az alkalmazotti közösség a Kispesti Gyöngykagyló óvoda (1195 Budapest Zrínyi u. 6.)
SZMSZ-nek
elfogadásához
magasabb
jogszabályban
meghatározott
kérdések
rendelkezéséhez általános véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban
meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban
ellenvetést nem fogalmazott meg.
...................................................................
Az alkalmazotti közösség nevében
A Kispesti Gyöngykagyló óvoda (1195 Budapest Zrínyi u. 6.) nevelőtestülete határozatképes
ülésén készült jegyzőkönyvben szereplő 100 %-os igenlő elfogadó határozat alapján
2019.február 18-án az óvoda SZMSZ-t a 5/2018-2019. határozatszámon elfogadta. Az
elfogadás tényét a nevelőtestület képviselője az alábbiakban hitelesítő aláírásával tanúsítja.
…………………………………………
Nevelőtestület képviselője

Budapest, 2019. február 18.
……………………………………………
Óvodavezető

Mellékletek:
1. sz.: Informatikai és adatkezelési szabályzat
2. sz.: Munkaköri leírások
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