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20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 4. §) alapján került meghatározásra.
Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján történik.







Javaslattételi jog: szülői közösség
Véleményezési jog: szülői közösség
(az óvodai közalkalmazotti tanácsot minden dokumentum tekintetében általános
véleményezési jog illeti meg)
Egyetértési jog: fenntartó, működtető,
Elfogadás:
nevelőtestület
Jóváhagyás: intézményvezető
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §- ában foglalt
felhatalmazás alapján történik.

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
Meghatározni: a köznevelési intézmény működését, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket. A köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre
vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Továbbá az intézmény jogszerű működésének biztosítását, a zavartalan működés garantálását,
a gyermeki jogok érvényesülését a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat
erősítését, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálását.

2. Az SZMSZ hatálya
Az SZMSZ időbeli hatálya: az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés
napján és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a módosított2020.-as
SZMSZ.
 Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed:
 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.
 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát
végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.
 A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).
 Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:
 Az óvoda területére.
 Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán
kívüli programokra.
 Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.


3. Az SZMSZ hatályba lépése




A Szervezeti és Működési Szabályzatot:
a nevelőtestület fogadja el,
a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol,
a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
Fenntartói ellenőrzés, jóváhagyás:
Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető
egyetértése szükséges.

4. Az SZMSZ felülvizsgálati rendje
 ha az óvoda működési rendjében változás történik,
 ha a jogszabály előírja.
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 Nyilvánosság
 Az SZMSZ -ról az első szülői értekezleten a szülőknek tájékoztatást kell adni.
 A nevelési-oktatási intézmény honlapján, (Szakáld honlap) annak hiányában a
helyben szokásos módon (óvodavezetői iroda –faliújság) nyilvánosságra kell hozni.

5. Az SZMSZ jogszabályi alapja
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai:
A köznevelésről szóló Nkt. 25.§ (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat
határozza meg.
Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján történik.
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati
rendszerét tartalmazza.
Törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
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
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.
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről
2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a
nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül
helyezéséről *
417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

6. Az óvoda tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok
Alapító Okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), (jelen dokumentum)
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20/2012. (VIII.31.). EMMI r. 3§
Pedagógiai Program
mely tartalmazza (20/2012. (VIII.31.). EMMI r. 5§
 Az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit.
 Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek
személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését.
 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeket.
 A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységét.
 A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit,
 Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket.
 A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket.
 A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.
 A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő
eszközök és felszerelések jegyzékét.
Házirend
mely tartalmazza (20/2012. (VIII.31.). EMMI r. 4§
 a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának,
késésének igazolására vonatkozó előírásokat,
 a térítési díj, befizetésére, visszafizetésére
vonatkozó rendelkezéseket,
 a szociális támogatás megállapításának
és felosztásának elveit,
 a gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és
formáit,
 a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának
elveit,
Munkaterv
mely tartalmazza 20/2012. (VIII.31.). EMMI r. 2§
 óvodai nevelési év, helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez
az intézményvezető kikéri a fenntartó,az óvodai,szülői szervezet, közösség,
az intézményi tanács, véleményét is.
 az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
 a szünetek időtartamát,
 a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március
15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek ,
 az óvodai kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
 az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek,
fogadóórák időpontját,
 az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai
célú óvodai, nyílt nap tervezett időpontját,
 minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek
ítélt kérdést.
 Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési
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évben az öt napot nem haladhatja meg.
 Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, – a szülő igénye esetén –
az óvoda, ellátja a gyermek felügyeletét.
Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani,
 a házirendben meghatározottak szerint,
 gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása
nélkül behozhassák és hazavihessék.
 Az óvoda zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig,
a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal
zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

II. Alapító Okirat
 Az óvodai intézmény alapításának leglényegesebb kelléke az Alapító Okirat kiadása,
mely tartalmazza :
 az intézmény nyilvántartásba vételét,
 jogszerű működését.(Nkt.21.§ (3).
 A nyilvántartásba vétellel válik a közoktatási intézmény önálló jogi személlyé, amely
ettől kezdődően saját nevében eljárhat, jogok és kötelezettségek illetik meg.
 Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete
30/2019.(V.31.) ktsz. határozattal a következő ALAPÍTÓ OKIRATOT hagyta jóvá,
amely 2019. augusztus 31.-én lépett hatályba.
 Az államháztartásról szóló törvény 2011.CXCV.104§(1) bekezdés alapján a Magyar
Államkincstár törzskönyvi bejegyzés hatályos dátuma. 2019.07.18.
 Az intézmény hivatalos neve:
Szakáldi Manócskák Óvoda
 Jogelődjének megnevezése:
IV. Béla Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
3597 Hejőkeresztúr Petőfi S. út 111.sz.
 Az alapító neve és székhelye:
Szakáld Község Önkormányzata
3596 Szakáld, Aradi út 4 sz.
 Irányító neve:
Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3596 Szakáld, Aradi út 4 sz.
 Fenntartó neve, székhelye:
Szakáld Község Önkormányzata
3596 Szakáld, Aradi út 4 sz.
 Az intézmény önálló jogi személyiség,
képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott óvodavezető látja el.
 Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje
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Az intézmény vezetője, Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete által kerül
kinevezésre, az érvényes jogszabályoknak megfelelően.
 Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az óvoda vezetője
Az intézményben aláírási joggal rendelkező.
 Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv
 Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Nemesbikki Közös Önkormányzati
Hivatal
 Az intézmény típusa:
óvoda
 Az intézmény feladat ellátási helye:
Szakáld, Kossuth Lajos utca 1. sz.
 Székhely:
Szakáld, Kossuth Lajos utca 1. sz.
 Alapfeladatának megnevezése:
Óvodai nevelés
 Illetékessége, működési köre:
Szakáld község közigazgatási területe
 Államháztartási szakágazati besorolás:
851020 Óvodai nevelés
Feladat ellátási helyenkéntfelvehető maximális gyermek létszám: 25fő
 Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése
 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
 Jogszabály: 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 Törzskönyvi azonosító: 806011
 KSH statisztikai számjel: 15806015-8510-322-05
 Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata
 Hosszú bélyegző
Körbélyegző
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
 az óvodavezető minden ügyben, akadályoztatása esetén az óvodapedagógus.
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 Az intézményből továbbított iratok, dokumentumok, valamint az intézményre
érvényes dokumentumok hitelesítésére használhatók.
Zárva tartásuk kötelező! Kezelésükre vonatkozó előírásokat az iratkezelési szabályzat
rendezi.

III. Az intézmény szervezeti felépítése, struktúrája
Az intézmény élén a nevelőtestület vezetőjeként a magasabb vezető beosztású
óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse. Az óvodavezető közvetlen
munkatársai, az óvodapedagógus, a nevelő-pedagógiai munkát segítő dajka, a konyhai
dolgozók (élelmezésvezető, szakács).
Az intézmény szervezeti ábrája

Óvodavezető

Óvodapedagógus

Dajka

Élelmezésvezető

Szakács

Az intézmény szervezeti felépítése
1.A köznevelési intézmény vezetője
 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért,
 gyakorolja a munkáltatói jogokat,
 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet
jogszabály, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
 felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
 képviseli az intézményt.
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A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel
 a pedagógiai munkáért,
 a nevelőtestület vezetéséért,
 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű
megszervezéséért és ellenőrzéséért,
 a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,
 a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
 szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért,
 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,
 a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
 A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében
szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes
alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából.
 A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége
a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan
kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az
intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés
eredményét is figyelembe veszi.
 A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli
időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási
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 Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére.
 Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyettesére, vagy az
intézmény óvodapedagógus munkavállalójára átruházhatja.
 Az intézményvezető - a köznevelési törvénynek megfelelően egy személyben felelős.
 Ellátja a jogszabályok maradéktalan figyelembevételével a jogszabályokból és a jelen
Szabályzatból rá háruló, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.
 Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti
és döntési jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei
határozzák meg.
 Az intézményvezető kizárólagos jog és hatásköre,
felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre.
 Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé.
Képviseleti joga:
 Az intézmény, mint jogi személy teljes körű képviselete.
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 A magasabb vezető, a hozzá rendelt munkatársak, munkatársi közösségek
tekintetében utasítási joggal rendelkeznek. Az utasítási és intézkedési jogkör
kiterjedését minden dolgozó esetében világosan meg kell határozni a munkaköri
leírásban.
 A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot.
A kiadmányozás eljárásrendje:
A óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében :
 Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZben meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási
jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog
jogosultja az óvoda vezetője.
 Az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem
ruházható. A kiadmányozási jog átruházása nem érinti a hatáskör jogosultjának
személyét és személyes felelősségét. Az óvoda vezetője külön utasításban vagy
szabályzatban kiadmányozási jogot biztosíthat ügyintézőnek és vezetőnek is.
 Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
az óvodavezető minden ügyben, az óvodapedagógus - a munkaköri leírásukban szereplő
ügyekben.
2. Alkalmazotti közösség
Az alkalmazott
 rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel,
 büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.
 Az alkalmazotti közösség jogai
- Részvételi jog
- Egyetértési jog
- Döntési jog
 Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos
kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény
szabályozza. Az alkalmazottak egy része nevelő-oktató munkát végző óvodapedagógus,
a többi dolgozó a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más
közalkalmazott. Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi
közalkalmazott tagja.
 Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben –
testületi jogkör esetén a testület egyszerű többség (50%+1fő) alapján dönt. A testület
akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.
3.A nevelőtestület
Szabályozási területek:
A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok.
Munkaköri leírás: mellékletben
A pedagógus kötelességei és jogai:
 A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, nevelése, óvodában a
gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése,sajátos nevelési
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igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel
összefüggésben kötelessége különösen, hogy
 nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének
fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden
tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait,
fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét,
 a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség
szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, felzárkózását
elősegítse,
 előmozdítsa a gyermek, erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
 egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket,
 a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő –
és szükség esetén más szakemberek – bevonásával,
 a gyermekek, a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon,
 részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze
magát,
 a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse,
 pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az
óvodai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,
 határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket,
 megőrizze a hivatali titkot,
 hivatásához méltó magatartást tanúsítson,
 a gyermek, érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.
 A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban
meghatározottak szerint – továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető –
munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében az
alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a pedagógusnak a
munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem
vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első
minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus,
aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a
pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
 Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony,
munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú
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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.
 Munkaidő :Heti : 40 óra (kötelező óraszám:32 óra)
 Feladata A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése,
oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti
nevelése. (lásd: munkaköri leírás)
 Adminisztratív teendők ellátása:
a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse.
 Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló
feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki.
 Beszámolási kötelezettsége: Év végén az egész éves teljesítményét kell értékelnie
írásban a nevelőtestületnek.
 Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben elfogadó
jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak.
4.A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók közössége:
Dajka:
 Munkaidő: heti: 40 óra
 Feladata, szakmai követelmények,Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban
található feladatkörre,(lásd. munkaköri leírás) továbbá a csoport textíliáival,
evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol.
 Beszámolási kötelezettsége szóban nevelési évzáró értekezleten.
 Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja.
 Közvetlen felettese az óvodapedagógus.
 Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben
véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak.
 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet A közneveléssel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról, mely szerint
18. § „(5) Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő,
iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen
időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.”
5. Konyhai alkalmazottak:
- Élelmezésvezető
 Munkaidő: heti: 40 óra
Feladata, szakmai követelmények, felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található
feladatkörre, (lásd. munkaköri leírás)
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 Beszámolási kötelezettsége az éves beszámoló részét képezi.
 Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja.
 Közvetlen felettese az óvodavezető.
 Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben
véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak.

- Szakács
 Munkaidő: heti: 40 óra
Feladata, szakmai követelmények, felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található
feladatkörre, (lásd. munkaköri leírás)
 Beszámolási kötelezettsége szóban az éves alkalmazotti értekezleten.
 Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja.
 Közvetlen felettese az óvodavezető.
 Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben
véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak.

IV. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
1.A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az
alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való
benntartózkodásának rendje.
A. Az óvoda munkarendje
 Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában









foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon hogy a teljes nyitva tartás ideje
alatt a csoportban a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik,
óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési
idővel.
A nevelési év szeptember 1.-től - augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll.
a,) Nevelési év (IX. 1.-V. 31-ig),
mely időszak alatt a gyermekek részére a Pedagógiai Program
szabályozásának megfelelve foglalkozásokat szerveznek.
b. ) Nyári időszak (VI. 1.-VIII. 31-ig), mely idő alatt
Az óvodai csoport szervezett foglalkozások nélkül működik.
Az óvoda bezár.(5hét) Ekkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása,
karbantartása, valamint a nagytakarítás. A zárás időtartamát a fenntartó
határozza meg.
A nyári zárás időtartamáról a szülőket legkésőbb minden év 02.15-ig a
faliújságon keresztül értesítjük.
A zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal – a fenntartó által
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meghatározott időpontban - ügyeletet kell tartani. Az ügyelet helyszíne:
óvoda: óvodavezető
 Az óvoda 5 napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel üzemel.
 50 órás nyitva tartási idővel, melynek pontos időpontja a mindenkori éves
munkatervben - a szülői igényeknek megfelelően - kerül meghatározásra:
 A szülők igényeinek jelzésére az intézmény vezetője a fenntartó felé
kezdeményezheti a nyitvatartási idő megváltoztatását.
 Rendezvények alkalmával a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető
engedélyezi.
 Az óvodát reggel a munkarend szerint érkező dajka nyitja.
 A bejárati ajtók nyitva illetve zárva tartását a csoportok napirendje határozza
meg, melyet minden nevelési év elején az éves Munkatervben rögzítünk és a
szülőkkel az első szülői értekezleten illetve a szülői hirdető táblán ismertetünk.
 A hivatalos ügyek intézése a vezetői irodában történik.
 Az alkalmazottak munkarendje a mindenkori éves munkatervben kerül szabályozásra.
 Az alkalmazottak munkaidejük nyilvántartását a jelenléti íven vezetik, melyet heti
rendszerességgel és/vagy spontán módon, dokumentáltan ellenőriz az óvoda vezetője.
 Az alkalmazottak munkavégzésére vonatkozó szabályokat a munkaköri leírások
tartalmazzák ( ezen szabályzat melléklete!)
 Az óvodapedagógusok munkaidejének foglalkozással lekötött része a mindenkori
jogszabályban meghatározott kötelező óraszám, ezen felül a heti 40 órás törvényi
munkaidő keretet figyelembe véve az alábbi feladatokat látja az óvodában és/vagy az
óvodán kívül:
 továbbképzéseken való részvétel
 hospitálások
 reszort feladatok
 munkatervben meghatározott egyéb megbízatások
 az óvoda vezetőjétől kapott egyéb, az óvodai nevelő-fejlesztő munkával
összefüggő, írásban kapott megbízások.
Nevelésnélküli munkanapok (5 nap)
 Időpontját és felhasználását az éves munkaterv tartalmazza, melyről minden év
szeptemberében tájékoztatást adunk a szülői közösségnek.
 A nevelésnélküli munkanapok éves felhasználása során figyelembe vesszük:
- a jogszabályi kötelezettséget,
- az óvodába járó szülők munkahelyi leterheltségét.
 A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról minimum 7 nappal korábban értesítjük:
- a teljes szülői kört és
- fenntartót .
 A nevelés nélküli munkanapokon: szakmai továbbképzést, alkalmazotti értekezletet
tartunk.
B. Az óvoda működési rendje
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Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.
Az óvodák működési rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda Házirendje
tartalmazza:
a.)Az intézmény gazdálkodásának jellemzői
Gazdálkodási jogköre
 Az intézmény a fenntartó Szakáld Község Önkormányzata által megállapított
költségvetés alapján önállóan működő jogkörrel nem rendelkezik.
 Az intézmény gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatai a Nemesbikki Közös
Önkormányzati Hivatal látja el, a fenntartó székhelyén. Az intézmény a jóváhagyott
költségvetési keretén belül önálló bérgazdálkodást folytat.
 Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat
a Szakáld Község Önkormányzata gyakorolja.
 Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az
intézmény vezetője rendelkezik..
 Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az
ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a Fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti
meg, nem adhatja bérbe.
 Az intézmény vezetője a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a
Fenntartónak.
Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása
 Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Nemesbikki Közös
Önkormányzati Hivatal látja el.
 Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott előirányzatokkal rendelkezik.
 A házipénztár kezelésére a Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal jogosult.
 Az érvényesítéssel, a teljesítésigazolással, a kötelezettségvállalással, pénzügyi
ellenjegyzéssel kapcsolatos jogköröket a Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal
gazdálkodási szabályzata határozza meg.
b.) A létesítmény és helyiségeinek használati rendje
 Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó
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 óvoda épületét címtáblával és nemzeti színű lobogóval kell ellátni.
Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót.
 Az óvodai nemzeti színű zászlók tisztántartása és cseréje a törvényi
rendelkezéseknek megfelelően a vezető felelős.
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 Óvodás gyermek az óvoda helyiségeiben csakis felügyelet mellett tartózkodhat.
 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni
csak az óvodavezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
 Vagyonvédelmi intézkedés: az óvoda zárásáért a mindenkori dajka a felelős.
 Az óvoda helyiségeit - az Alapító Okiratnak megfelelően - más, nem nevelési célra
átengedni csak a gyermekek távollétében lehet.
 A gyerekek az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel
használhatják. A csoportszoba használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső
szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása a gyermekek és a pedagógusok számára
kötelező.
 A munkáltatót a terheli a felelősség terheli a munkavállaló munkahelyre bevitt
tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért.
 A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a
munkáltató engedélyével vihetők be. E szabályok megsértése esetén a munkáltató a
bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel.
 Pedagógus a védő, óvó előírások figyelembe vételével viheti be az óvodai
foglalkozásokra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket.
 A dohányzással kapcsolatos előírások
 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 Nem jelölhető ki dohányzóhely:
 óvodákban;
 óvodákban az udvaron sem lehet dohányozni.
 A bejárat 5 méteres körzetében tilos a dohányzás!
c). Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés rendje
A gyermekek óvodai felvétele 20/2012. (VIII.31.). EMMI r. 7§
Az óvoda, a családi nevelés kiegészítője.
Óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése
 A települési önkormányzat az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a
jogorvoslat határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos
módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.
 A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy
hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon
belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.
 Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
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 Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést
megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt,
továbbá indoklás nélkül az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele
esetén az előző óvoda vezetőjét is.
 A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdés szerint
kapott nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába
nem íratták be.
 Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel, vagy
vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási
intézmény körzetében van.
 A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a megyei
kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az
óvodába nem íratták be.
 Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat,
további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján, az átvevő óvoda feladata. Az
óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek ellátása a (2)
bekezdés szerint megszűnt.
 A beiratkozást követően a gyermekek és a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy
közvetlen betekintést nyerjenek az óvoda életéről: „Ovicsali-Csibenap”
d.) A tankötelezettség megállapítása
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a:
gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.
A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további
egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés
évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban
szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő
hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a
gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a
szülői kérelem benyújtására nincs szükség.
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e.) A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok
 A beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a
nevelési-oktatási intézményt.
 Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi
gyermektől való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek esetén a lehető legrövidebb időn
belül értesíti a gyermek szüleit.
 Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia.
 Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos
időtartamát is.
 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha.
- a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,
- a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
- a gyermek, a hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
 Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan:
 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy
nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt az óvoda vezetője- a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben foglaltakkal összhangban
- értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a
gyermekjóléti szolgálatot.
 Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda haladéktalanul intézkedési
tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a
gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet
megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával teljesítésével kapcsolatos, továbbá a
gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda
vezetője a mulasztásról - tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda
vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóságot.
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás
megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen
 a) az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén
tizenegy nap
f.) Az óvodai elhelyezés megszűnése
 Az óvodai elhelyezés a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel megszűnik.
 A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek
állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjét.
 Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével
egyidejűleg az óvoda nyilvántartásából törölni kell.
Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok
Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is:
 kirándulás, séta
 sport programok
 iskolalátogatás stb.
 A szülők a nevelési év kezdetén írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy
gyermekük az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen. Ezt a dokumentumot
át kell adni az irattár részére.
Az óvodapedagógusok feladatai:
 A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, indulási és érkezési
időpontjáról, a közlekedési eszközről.
 Az óvodavezetőt előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi
formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedés
eszköz, indulás és várható érkezés, útvonalterv) kitöltésével írásban.
 Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell
az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző
veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét a
pedagógus a csoportnaplóban köteles dokumentálni.
 A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető írásban
ellenjegyezte.
 Különleges előírások:
 A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani.
 Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő - de
minimum 2 fő.
 Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő.

g.)A gyermek napirendje
20

Szakáldi Manócskák Óvoda

3596. Szakáld, Kossuth utca 1.sz.
 A csoportok napi és heti rendjét a Pedagógiai Program szabályozásának
megfelelően, a gyermekek életkori sajátosságainak függvényében a nevelési év elején
alakítjuk ki, melyet az első – nevelési év nyitó- szülői értekezleten ismertetünk a
szülőkkel. A nevelési év során szervezett óvodai programok esetében a napirendek
rugalmasan változhatnak.
Az óvodába érkezés és távozás rendjét
 Fenntartó által jóváhagyott Házirend tartalmazza, szabályozza a megfelelő
jogszabályok figyelembe vételével.
Gyermekek étkeztetését, térítési díjak befizetését, visszafizetését a fenntartó által
jóváhagyott Házirend szabályozza a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével.
 A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése, és biztosítása (szülői
igénynek megfelelően) az óvoda feladata.
 Az étkezések:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
 A térítési és étkezési térítési díjak befizetése minden hónapban az óvoda épületében
az előzetesen kijelölt napon és helyen, a fenntartó által meghatározottak alapján és
meghatározott időn belül az óvoda által meghatározott időpontban történik.
 A térítési és étkezési térítési díjakkal kapcsolatos észrevételeket az óvoda vezetőjével,
vagy az általa megbízott személlyel lehet egyeztetni.
 Ingyenes étkezés
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
jogszabály alapján:
 151. § (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív
kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
 a óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
 aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett
összegének 130%-át, vagy
 ae) nevelésbe vették;
 (5b) Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.
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 (6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
 (9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek nem
állami fenntartású nevelési intézményben részesül étkezésben - a nevelési intézmény
vezetője - a nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a
gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat
meg.
 (10) A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell
figyelembe venni
- a tizennyolc éven aluli,
- a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban
részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
- életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint
a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban
részesülő fiatal felnőttet.
 (10a) Az (5) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a
kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell
figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező
- szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
- (10) bekezdés szerinti gyermeket,
- az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő
vagy házastársa által eltartott rokont.
 (10b) A családba fogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében
is kérheti az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítását, ha
az (5) vagy (5a) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében
fennállnak. Az (5) bekezdés a) pont ac) alpontja és az (5a) bekezdés b) pontja szerinti
esetben a családba fogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló
gyermekeknek a számát össze kell adni. A (10a) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a
családba fogadó gyámot is érteni kell.

i.) Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása
 Az Óvoda gyermekvédelmi feladatait a Pedagógiai Program rögzíti, mely
meghatározza az óvoda:
 gyermekvédelmi rendszerét
 a gyermekvédelem célját, feladatait, a tevékenység sikerkritériumait.
 Az óvoda Házirendje szabályozza a gyermekvédelem rendjét.
 Az óvoda gyermekvédelmi feladatait a gyermekvédelmi felelős tevékenységén
keresztül érvényesíti. A gyermekvédelmi munka megszervezéséért, ellátásáért a
óvodavezető felel.
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 A nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos
munkák elősegítése, a gyermekvédelmi tevékenység folyamatos fejlesztése a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzésében, megszüntetésében.
Az óvodavezető feladata:
 Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyerekek óvodai felvételének biztosítása,
támogatások biztosítása, a támogatáshoz jutás segítése,
 Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermekvédelmi rendszer szakembereivel való
kapcsolattartás, együttműködés,
 Gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változások figyelemmel kísérése,
átadása.
Az óvodapedagógus feladata:
 Problémák, tünetek felismerése,
 szakember, szakszolgálati segítség igénylése,
 rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése,
 támogatások biztosítása, a támogatáshoz jutás segítése,
 Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermekvédelmi rendszer szakembereivel való
kapcsolattartás, együttműködés.
Gyermekvédelmi felelős feladata:
 Pedagógusok, szülők jelzése alapján megismert veszélyeztetett gyermeknél – az okok
feltárása érdekében – családlátogatások kezdeményezése,
 gyermekbántalmazás, vagy egyéb veszélyeztető tényező megléte esetén a
Gyermekjóléti Szolgálat értesítése,
 egészségnevelési, családi programok ajánlása,
 szükség esetén intézkedés kezdeményezése, tájékoztatás nyújtása a szülők és
pedagógusok részére,
 kapcsolattartás a gyermekjóléti intézményekkel, Családgondozó Központtal,
 a csoportban dolgozó óvónők gyermekvédelmi tevékenységének segítése.
A szülők tájékoztatása
 Az intézményi és a csoportok faliújságjain, a Házirendben szabályozott módon
történik,
 a szülők tájékoztatása, információ átadás a gyermekvédelemmel összefüggő
elérhetőségekről, illetve az óvodai gyermekvédelmi felelős elérhetőségéről,
a csoportok szülői értekezletein, és a faliújságjaikon keresztül, a Házirend átadásával
történik a szülők tájékoztatása az étkezéssel összefüggő kedvezményekről, az igénylés
módjáról, lehetőségéről.
j.) Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a
munkavégzés általános 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
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használják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő tevékenységet, és az intézmény
egyéb feladatainak ellátását.
 Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túl igénybe kívánja venni az óvoda
helyiségeit, ezt az intézmény igazgatójától írásban kell kérvényeznie, a használat
céljának és időpontjának megjelölésével.
 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 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.
 A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy
nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az
intézményvezetőnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessen.
 Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői
engedéllyel hagyhatják el az intézményt.
 A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a
csere lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el.
 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
elhelyezze.
Mt.52. § (1) A munkavállaló kötelessége
 A munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni.
 Munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató
rendelkezésére állni.
 Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát 2013. 09. 01.-ig a Kt.1. számú
melléklete alapján, 2013. 09. 01.-től a 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről szóló
törvény 95. §-nak megfelelően a 2. és 3. számú melléklete alapján kell meghatározni.
 Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő,
valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama.
 Előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a
munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön
utasítás nélkül köteles elvégezni.
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 Nem munkaidő:
-a munkaközi szünet,
-a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére,
valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás
tartama.
 A teljes napi munkaidő napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő).
 A munkaközi szünet A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő
a hat órát meghaladja, húsz perc,munkaközi szünetet kell biztosítani.
A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni
 A munkaközi szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően
kell kiadni.

2.A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
Belső kontroll rendszer
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó:
 gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat,
 szakmai tevékenységgel összefüggő 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 vezetője 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.
 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 fenntartó
 Ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét,
hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben
továbbá a gyermekvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése
érdekében tett intézkedéseket;
 A köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás
visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt
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korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési
intézményvezetője felett,
 Értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott
feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
 Ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.
Az óvodavezető,
 Az ellenőrzési ütemterv alapján, a pedagógiai munka eredményessége és az
intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli az alkalmazottak
munkáját.
 A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység
hatékonyságának mérése.
 Az óvoda vezetője minden nevelési év elején elkészíti a részletes belső ellenőrzési
tervet .
- az ellenőrzésre jogosult személyeket,
- az ellenőrzés célját,
- az ellenőrzés területeit,
- az ellenőrzés idejét, határidejét.
Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni..
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:
- az óvodavezető
- a szülői szervezet is
Az ellenőrzés kiterjed:
- a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére,
- a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre.
Az ellenőrzés területei:
- pedagógiai, szervezési, tanügyigazgatási feladatok ellenőrzése,
- időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések,
- foglalkozások, írásos dokumentumok, foglalkozáson kívüli tevékenységek ellenőrzése,
- program megvalósulásának szintje a csoportokban és az óvoda életében,
- gazdasági jellegű ellenőrzések (élelmezés, térítési díj, vagyon- védelem),
munka és tűzvédelmi ellenőrzések.
Az ellenőrzés formái:
- tervszerű, előre megbeszélt szempontok alapján,
- spontán, alkalomszerű ellenőrzések.
Az ellenőrzése tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra
írásban észrevételt tehet.
Az általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel ismertetni kell, megállapítva az
eredményeket és az esetleges hiányosságok megszüntetésére tett, szükséges
intézkedéseket.
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3.Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban az intézménnyel
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 arra az időtartamra, amely
- A gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetéséhez és óvónőnek felügyeletre
átadásához, valamint a kísérő távozásához szükséges.
- A gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételéhez, átöltöztetéséhez,
valamint a távozáshoz szükséges.
 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.
 A külön engedélyt az óvodavezetőjétől 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.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, benntartózkodása, a
következők szerint történhet:
- Az óvodába érkezőt fogadó alkalmazott az illetőt az óvodavezetői szobába kíséri,
 aki belépéséhez kapcsolódóan rendezi, intézi kérését.
 Az óvodapedagógus a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső
személyeket az óvodavezetőnek jelenti be.
 A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezető
-vel 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 vezetői engedélyhez kötött, aki döntése
meghozatalában kötelező módon veszi figyelembe az intézmény jellegét.
Az intézmény vezetője engedélyezheti kereskedők belépését, benntartózkodását:
- jótékonysági programokon,
- gyerekek részére szervezett programokon,
- az óvodai játszónapokon,
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- ünnepkörökhöz kötődő gyermekkönyv terjesztésekor.
Az óvodavezető ügynökök, üzletkötők belépését, benntartózkodását engedélyezheti:
- Az óvoda dologi beszerzéseihez kötődő ajánlatok megismerésekor (játék,
tisztítószer, 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 minden más esetben
TILOS!
Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások
A tiltott és megengedett reklámtevékenység a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX
törvény 122.§ (12) bekezdése értelmében a következő:
 Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek
szól,és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti
tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze.
A reklámtevékenység engedélyeztetése
A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az óvodavezető
 engedélyével lehetséges.
 Az óvodavezető az engedély visszavonására bármikor jogosult.
Az óvodavezető 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
- szóbeli tájékoztatás
 Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az óvodavezető által
kiadott engedély határozza meg.
Az intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem
működhet!
 A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a
gyermekek részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló
2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem
árusítható.
 A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a
gyermekek, részére szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem
fogyasztható.
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4.Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje
A vezető benntartózkodásának rendje:
Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos
ellátását. Ennek érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásának rendje az
alábbiak szerint kerülhet meghatározásra:
 Az óvodavezetőnek a jogszabály szerinti időtartamban kell az intézményben
tartózkodnia. 20/2012. (VIII:31.) EMMI r. 188.§ (2).
 Az intézményvezetőt távollétében az óvodapedagógus, vagy annak távollétében a
dajka helyettesíti.
 Az intézményvezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését
teljes felelősséggel az óvodában az óvodapedagógus látja el, az azonnali döntést nem
igénylő, a vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével.
 Az intézményvezető, tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós
távollétnek az egy hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör
gyakorlására vonatkozó megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók
tudomására kell hozni a közoktatási intézmény óvodapedagógus közalkalmazott felel a
nevelési-oktatási intézmény biztonságos működéséért. A közalkalmazott felelőssége,
intézkedési jogköre - a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezésének vagy a
munkáltató eltérő írásbeli intézkedésének hiányában - az intézmény működésével, a
gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő
ügyekre terjed ki.
 A helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó
intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető helyett.
 A nyitva tartás reggeli és délutáni ügyeleti idő tartamában, valamint a vezetők
érkezése előtt, illetve távozása után a munkabeosztás szerinti ügyeletes pedagógus
helyettesíti a vezetőt, jelen SZMSZ a vezető helyettesítésére vonatkozó szabályozása
alapján.

5.A vezető és az óvodai szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás
formája,rendje
 Az Óvoda szülői szervezettel való együttműködés szervezése az intézményvezető
feladata. Az intézmény igazgató és a szülői szervezet elnöke az együttműködés
tartalmát és formáját az éves munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának
egyeztetésével állapítják meg. A szülői szervezet működésének feltételeiről az
intézményvezető gondoskodik.
 A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi
pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van.
 Ha a szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatosan véleményt
nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a
vélemény és a javaslat előterjesztéséről 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi
értekezlet összehívásával az óvodaigazgató gondoskodik.
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 Az intézmény igazgatója a szülői szervezet elnökét legalább félévente tájékoztatja az
intézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről.
 A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok:
Véleményezési jog:
-az óvodai SZMSZ kialakításában
a házirend kialakításában,
az éves munkaterv és beszámoló elkészítésekor,
az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben,
a szülőket anyagilag is érintő ügyekben,
a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában,
az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában,
a gyermekvédelmi -az adatkezelési szabályzat gyermekek adatainak kezelésével
kapcsolatban
 Képviseli a szülőket és a gyermekeket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik
 érvényesítéséhez.
 Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a
nevelőtestületet, a fenntartót és az óvodavezetőt.
 A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a
nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor, a gyermekek
nagyobb csoportjának meghatározása a Házirendben található.
 Képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.
 Az óvodaigazgatói pályázatról véleményt nyilváníthat melyet, írásba foglal és az
előkészítő bizottság elnökének, átad.
 Az együttműködés és kapcsolattartás során a vezető 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 megfelelőhelység, 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,
- támogassa a vezető irányítási, döntési tevékenységét.
 Véleményezési jogának gyakorlásához a Pedagógiai Program elfogadásakor:
- az óvoda vezetője, köteles tájékoztatást adni a programról.
 A Szülői Szervezet joga, hogy a Házirend elfogadásakor a nevelőtestület összehívását
kezdeményezze. E kezdeményezésről a nevelőtestület dönt.
 Az óvodai Szülői Szervezet és vezetők kapcsolattartási formái
- személyes megbeszélés
- értekezlet
- írásbeli tájékoztatók
- Szülői Szervezet nevére szóló levelek átadása
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- dokumentumok, iratok nyilvánossága

6. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a
feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések
A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit:
Döntési jogkörét:
 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése;
 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadása;
 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása;
 a házirend elfogadása;
 az intézményvezetői, pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítása;
 jogszabályban meghatározott más ügyek.
Véleménynyilvánítási jogkörét:
 a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
 az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,
 a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló
pénzeszközök felhasználásának megszervezésében,
 a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában,
 más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben.
 Javaslattételi jogkörét :
 A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos – valamennyi kérdésben.
 Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az
ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.

7. A külső kapcsolatok rendszere: formája és módja beleértve a pedagógiai
szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti
szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi
szolgáltatóval való kapcsolattartást
 Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az
óvodaigazgató képviselik. 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, mely kiterjed:
 az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására ,
 az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, elfogadására,
 az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére,
 az intézménygazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére,
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 az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka
értékelésére.
 Az intézmény az óvodavezetőn keresztül tart kapcsolatot az
- Önkormányzattal.
A kapcsolattartás formái
 szóbeli tájékoztatás,
 beszámolók, jelentések,
 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen 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
 Az óvoda vezetője, óvodapedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak a
lakókörzet szerinti iskola igazgatójával, pedagógusaival.
 A kapcsolattartás célja :
 az iskolába menő gyermekek beilleszkedését megkönnyítő
együttműködés kialakítása.
 A kapcsolattartó pedagógus személye az évenkénti munkatervben kerül
meghatározásra, feladatait megbízás alapján látja el.
 A nevelési év kezdetén együttműködési terv kialakítása, kölcsönös elfogadása.
- pedagógusok szakmai programjaira,
- óvodások iskolával való ismerkedésére,
- ünnepélyeken, szakmai programokon való kölcsönös részvételre
értekezletekre,
- volt óvodásokkal kapcsolatos után követéses vizsgálatra.
- kölcsönös, vagy egyoldalú meghívással.
3.Nevelési Tanácsadó és az óvoda kapcsolata
Az óvoda Nevelési Tanácsadói feladatait a Tiszaújvárosi Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat, Mérei Ferenc Pedagógiai Szakszolgálat
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12/A. alkalmazottai biztosítják.
 A kapcsolattartás formája elsősorban eseti, -rendszeres,mely kiterjed
-a gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény
megkérésére,
- az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására,
- a gyerekek Nevelési Tanácsadóban,óvodában történő logopédiai, fejlesztőpedagógiai
fejlesztésére, foglalkozására.
Az óvodaigazgató, konzultációs kapcsolatot tarthat a Nevelési Tanácsadóval a
vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekekkel kapcsolatban.
- az óvodában fejlesztőpedagógus szakképesítéssel rendelkező óvodapedagógus
végzi a szülők számára ingyenes,pedagógia szakszolgálat által biztosított fejlesztő
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foglalkozásokat.
 Az intézmény az integrációs nevelésben részt vevő gyerekek esélyegyenlőségének
javítása érdekében fejlesztő pedagógust alkalmazással-megbízással.
 A fejlesztő pedagógus a munkáját az óvodás gyermekek körében
végzi.
Feladata:
• segíteni az óvodapedagógusok munkáját a gyermekek egyéni fejlődésében lévő
lemaradások, magatartászavar okozta tanulási nehézségek leküzdésében,
• segíti a fejlesztésre szoruló gyermekek mentális és szociális kultúrájának fejlesztését,
• segítséget nyújt a részképesség zavarokkal küzdő tanulóknak.
a.)Logopédiai Szolgálat és az óvoda kapcsolata
Az óvoda,szülők számára ingyenes logopédiai szolgáltatását a pedagógia szakszolgálat
logopédusai biztosítják, a fenntartó a gyermekek utaztatását biztosítva.
 A logopédus rendszeres kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal.
- konzultáció
- információ átadás
- a logopédiai ellátás eredményessége, értékelése a nevelési év végén.
4.Tanulási képességeket vizsgáló bizottságok és az óvoda kapcsolata
A sajátos nevelési igénylő 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.
5.Gyermekjóléti szolgálat és az óvoda kapcsolata
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti
szolgálattal, amelyről a óvodavezetőnek rendszeresen beszámol.
 A kapcsolattartást
vezetői szinten a óvodavezető gyakorolja, felügyeli, óvodapedagógus gondozza.
 A kapcsolattartás kiterjed a gyermekvédelmi rendszerekhez kapcsolódó feladatot
 ellátó más
- személyekkel,
- intézményekkel,
- hatóságokkal való kapcsolatokra.
A kapcsolattartás lehetséges módja
- értesítés,
- esetmegbeszélés,
- konzultálás,
- előadásra, rendezvényre meghívás.
6. Egyházak és óvoda kapcsolata (2013. 09.01.)
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A történelmi egyházak képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot.
 Vallásgyakorlással összefüggő jogok, kötelezettségek megállapítása az
alkalmazottakra a Nkt.-ben foglaltak megtartásával történik.
 Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői igény
szerint, szakképzett hitoktatóval szervezhető, akit az egyház és szülők bíznak meg.
 Az óvoda biztosítja a vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket.
 A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni a
szülői szervezet véleményét.
 Az óvodában szervezett hitoktatás szabályait a Házirend tartalmazza
7.Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás az óvodaigazgató feladata.
A kapcsolattartás tartalma
- A PSZ éves munkatervének, továbbképzési tervének, havi programterveinek
megismerése, az érdeklődés szerinti részvétel biztosítása.
-A PSZ könyvtárának, médiatárának használata.
Megjelenő igény szerint szakmai segítség kérése.
- Szaktanácsadó
- Pszichológus
- Egyéb munkatárs
8.Egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás
Háziorvosi –gyermekorvosi szolgáltatás:
 Évente 2x vizsgálja a gyerekeket, iskolába készülőket szakorvosi vizsgálatra küldi, az
iskolaérettségi vizsgálatokat elvégzi. Szükség esetén bármikor hívható.
 Védőnői szolgáltatás:
 Hetente látogatja az óvodát, vezeti az egészségügyi lapokat, tisztasági vizsgálatot
végez.
 Fogászati ellátás:
 A körzeti gyermek fogász évente egyszer átnézi az összes óvodás fogait, majd
ismerteti a szülővel, akinél problémát talált.
 Az egészségügyi szolgáltatóval:- házi orvos,- gyermek orvos-védőnő- való
kapcsolattartás az óvodavezető feladata,
mely kiterjed
- A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét biztosító szolgáltatásra.
- Az iskolába készülő gyermekek általános belgyógyászati, szemészeti és
hallásvizsgálatára.
- Az alkalmazottak alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltatásra,
- munkába állás előtti orvosi vizsgálat megszervezése,
- időszakos orvosi vizsgálatok.
9.Egyéb intézmények, közösségek és az óvoda kapcsolata
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
„Szakáld Jövőéért Alapítvány”:
 Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai,
hogy:
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-A támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről,
a támogatással megvalósítandó elképzeléséről és annak előnyeiről.
- Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást
vezessen, hogy abból megállapítható legyen a támogatás felhasználásának módja,
célszerűsége, valamint a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető
legyen.
- Az intézményigazgató és az óvodapedagógus feladata, hogy az óvoda számára minél
több támogatót szerezzen, s azokat megtartsa.

8. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok
Ünnepélyek, megemlékezések rendje
Óvodai ünnepek
 A hagyományok ünnepek, ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú
személyiség fejlesztésétől érzelmi életük gazdagításától. Megalapozzák a szűkebb és
tágabb környezethez fűződő pozitív viszony alakulását, a népi kultúra ápolását.
 A felnőtt közösségekben hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés
értékeinek erősítéséhez.
 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.
Hagyományok
 A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának
feladata.
 A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének
megőrzése, növelése.
 A hagyományápolás az óvoda feladata, mely tagjai közreműködése révén
gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak.
A hagyományápolás eszközei:
 Ünnepségek, rendezvények,
 Egyéb eszközök .
Az intézmény hagyományai érintik
 Az intézmény ellátottjait,
 a felnőtt dolgozókat,
 a szülőket.
A hagyományápolás érvényesülhet az intézmény
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 jelkép használatával,
 gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével,
 az intézmény belső dekorációjával,
Az óvoda nevét jelképező, logo megjelenítésének formái
 Dokumentumon,
 pólón,
 zászlón,
 leveleken,
 meghívókon,
 A rendezvényeken, kirándulásokon, közös óvodai ünnepeken a logo használatát
szorgalmazzuk.
 A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb
hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok
ápolásáról, megőrzéséről is.
Az intézmény konkrét jelképe:

Az ünnepségek megrendezésének alapelvei:
• Feleljen meg az életkori sajátosságoknak,
• Magas érzelmi tartalma legyen,
• Gondosan megtervezett és megvalósított formai jegyeket tartalmazzon.
 A karácsony , a farsang,az anyák napja,gyermeknap, valamint a ballagás-tanévzáró,az
iskolába menők búcsúztatása nyilvános. Ezekre a szülők meghívást kapnak, akik más
vendéget is hozhatnak.
A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában:
• Luca-nap
 Mikulás
 Karácsony
 Farsang
• Húsvét
• Gyermeknap
• Tanévzáró-ballagás
A népi hagyományok ápolása körében történik:
• A jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése
• Népi kézműves technikákkal való ismerkedés.
 A különböző Világnapokról (madarak és fák napja, Víz-világnapja, Földnapja, stb.) való
megemlékezés,
 Nemzeti ünnepeinkről életkoruknak megfelelően megemlékezünk és bekapcsolódunk
a községi rendezvényekbe.
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 A csoporton belül közös megünneplés történik a gyermekek név-és születésnapjáról.
Felnőtt közösségek hagyományai
 Szakmai napok, továbbképzések, bemutató foglalkozások
 Felnőtt közösségek „csapatépítő” éves kirándulások.
 Támogató bál.
Egyéb ünnepek, hagyományok az óvodák hagyományai szerint:
 A nyugdíjba vonuló dolgozók köszöntése, közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetésekor.
 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.”

9. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
 A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben
eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét,
egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény
mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.
 A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan
folyamat,amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben
végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a
gyermek, a tanuló és a szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy
befolyásolják, hogy az a gyermek, a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú
változását idézze elő.
 Ezen Szabályozás egységet alkot a fenntartó által jóváhagyott Házirend megfelelő
fejezeteivel.
 A fenntartó és/vagy az óvodavezető megállapodást köt a gyermekorvossal,
védőnőkkel az orvosi ellátás érdekében. Az orvos, valamint a védőnő a Megállapodásban
megjelölt módon és rendszerességgel látja el az óvodás gyermekeket.
 Az óvoda vezetője gondoskodik arról, hogy az orvos és védőnő munkájához a
szükséges feltételeket biztosítsa: vizsgálati hely, idő, óvónői felügyelet.
 A védőoltások az óvodában nem adhatók be.
 A Nevelési év során meghatározott időpontban és szükség szerint a védőnő látogatja
az óvodát.
 Nevelési évenként minden gyermek - a szülő írásbeli beleegyezésével - egy
alkalommal részt vesz:
- Fogászati
- Szemészeti
- Hallásvizsgálaton
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 Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálattal
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani: fertőtlenítés, takarítás, mosogatás
és mosás során.
 Az óvodát csak teljesen egészséges gyermek látogathatja, a gyermekek esetleges
gyógyszerérzékenységéről, allergiás és más krónikus betegségeiről a szülő tájékoztatja a
csoportos óvónőt.
 Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket azonnal el kell látni megfelelő
gyógyszerrel és a szülőt értesíteni kell, a gyermek mielőbbi orvoshoz való juttatása a fő
cél.
 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát nem látogathatja.
 A gyermek betegségét követően csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát.
 Fertőző megbetegedések esetén az óvoda helyiségeinek fertőtlenítésére különös
hangsúlyt kell fektetni.
 Az óvoda egész területén a dohányzás szigorúan tilos.
 Az óvoda konyhájába illetve, melegítő konyhájába csakis a konyhai dolgozók
léphetnek be,vagy az a látogató, aki érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik,
 A csoportszobában szülő csak egészségesen tartózkodhat.
 Az intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező az évente megtartott foglalkozás
egészségügyi vizsgálaton való részvétel, ennek szabályozása az intézményi
munkavédelmi szabályzatban található.

10. Az intézményi védő, óvó előírások
Intézményi védő, óvó előírások.
Az óvoda dolgozóinak feladatai a balesetek megelőzésében és balesetek esetén
 A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek,
tanulók felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira.
A baleset-megelőzés főbb feladatai a nevelési-oktatási intézményekben:
 olyan környezetet kell teremteni a nevelési-oktatási intézményben, amely alkalmas a
baleset-biztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására,
 foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell
alakítani a tanulókban a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét,
a baleset-megelőzési ismeretek elsajátítását a főbb közúti közlekedési balesetek, a
mérgezés, fulladás veszélyei, az égés és áramütés valamint az esés témakörében,
 fejleszteni kell a gyermek, a tanuló biztonságra törekvő viselkedését.
 Az óvoda vezetője felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges és biztonságos
feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. A feltétel
rendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó vezetői feladat.
 Az óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi
épségének megóvása.
 Minden pedagógus feladatát képezi, hogy a rábízott gyermekek részére az
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja és ezek
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elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved,
vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye.
 Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi
utasítása Tűzriadó terv és a Házirend rendelkezéseit. (Aláírásukkal igazolják)
 Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell
megszervezni a gyermekek tevékenységét. (Védő, - óvóelőírások figyelembe vételével.)
 Az óvónőnek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a
kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor
követendő magatartásra – mindezeket dokumentálja a csoportnaplóban.
Különösen fontos ez, ha:
- az udvaron tartózkodnak,
- ha különböző közlekedési eszközzel közlekednek ,
- ha az utcán közlekednek
- ha valamilyen rendezvényen vesznek részt,
- és egyéb esetekben.
 A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék)
idejét, az ellenőrzésbe bevont személyeket.
 Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat vásárol.
 A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket
nyilván kell tartani.
 Az óvodapedagógus feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket meg kell tenni:
- a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni,
ha szükséges, orvost kell hívni,
- ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni,
- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni,
- a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetőjének,
 Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha
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 segítségben részt venni.
 Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló
esetek megelőzésére.
 A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket
nyilván kell tartani.
 A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket
haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható
személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezekről a balesetekről az oktatásért felelős
miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő internet alapú
jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt
átmenetileg nincs lehetőség jegyzőkönyvet kell felvenni. Az elektronikus úton kitöltött
jegyzőkönyvek kivételével, a jegyzőkönyvek egy-egy példányát a kivizsgálás
befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni
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a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát,
továbbá a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak; gyermek és
kiskorú esetén a szülőnek, illetve a jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási
intézményében meg kell őrizni.
 Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás
határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
 Amennyiben feltételezhető, hogy a baleset súlyosnak minősül, a nevelési-oktatási
intézménynek – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal be kell
jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntartójának. A súlyos
baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személyt kell bevonni.

Súlyos az a gyermekbaleset, amely
- a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított
90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét
vesztette),
- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű
károsodását,
- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását,
- súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, bénulását, illetve elmezavarát
okozza.
- Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálat által tartott foglalkozás alatt
következik be, úgy a jelentési kötelezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelessége.
- A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni a szülői szervezet (közösség) és
képviselője részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában.
- Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló
esetek megelőzésére.

11. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők.
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.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő
intézkedéseket léptetjük életbe.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
- a természeti katasztrófa (pl: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.)
- a tűz
- a robbanással történő fenyegetés.
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 Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének azonnal/haladéktalanul jelenteni.
 Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről.
 Akadályoztatása esetén az SZMSZ – ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell
eljárni.
 A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
- az intézmény fenntartóját,
- tűz esetén a tűzoltóságot,
- robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
- személyi sérülés esetén a mentőket,
 Egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve
- katasztrófa elhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja.
 A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportnak a Tűzriadó terv és a
Bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
- Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó
óvodapedagógusnak a termen kívül (pl: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is
gondolnia kell!
 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!
 A helyszínt és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó óvodapedagógus
hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt – e esetlegesen
valamelyik gyermek az épületben.
 A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolnia!
 Az épület kiürítése a Tűzriadó terv szerint történik.
 A gyermekek elhelyezése a körzetileg legközelebb eső közösségi helyre történik:
Kultúrház-Iskola
 Az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg –
felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodni kell az alábbi feladatokról:
-a kiürített tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
- a vízszerelési helyek szabaddá tételéről,
- 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, helyrajzáról,
- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről)
- a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,
- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
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- az épület kiürítéséről.
 A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell
eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan.
 A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény
minden dolgozója köteles betartani!
 Tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c.
óvodavezetői utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges
teendők részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv” robbantással való
fenyegetés esetére (bombariadó terv) c. utasítás tartalmazza (Házirend).
 A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a dolgozókkal történő
megismertetéséért,valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős.
 Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési
terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat
megszervezéséért az óvodavezető a felelős.
 A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden
dolgozójára kötelező érvényűek.
A tűzriadó tervet lezárt borítékban kijelölt helyen, kell elhelyezni.
Bombariadó esetére meghatározott szabályok
 Az intézményben a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti, menekülő
útvonalakat állandóan akadálymentesen kell hagyni.
 A váratlan eseményekre való szakszerű intézkedés és viselkedés érdekében a
menekülést az intézmény épületében évente legalább egyszer el kell gyakorolni.
 Bomba, vagy ismeretlen eredetű, gyanús idegen tárgy észlelése esetén az óvoda
épületét minden bent tartózkodónak azonnal el kell hagynia.
 A bombariadóval kapcsolatos teendőket a helyszínen tartózkodó vezető köteles
irányítani.
A bombariadót a vezető a rendőrségnek az alábbi adatok közlésével jelenti:
- az intézmény neve, pontos címe
- emberélet van-e veszélyben
- a vélt bomba által veszélyeztetett épületek,
- a bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma és a bejelentés időpontja.
-A bombariadóról minden esetben értesíteni kell a fenntartót
A dolgozók védő- és munkaruhával való ellátásának rendje:
munkakör munkaruha
óvodapedagógus fehér vagy színes köpeny

12hónap

dajka

fehér köpeny vagy színes köpeny

12hónap

színes köpeny, fehér köpeny, nadrág, sapka

12 hónap

-

élelmezésvezető
szakács
-
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12. Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást
kérni a pedagógiai programról
Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával és a tájékoztatási kötelezettséggel
kapcsolatos rendelkezések:
Működési alapdokumentumok
Az Alapító Okirat elhelyezése az óvodavezető irodában.
 Tájékoztatás éves munkatervről:
Az intézmény hivatalos dokumentuma, a nevelőtestület készíti el, elfogadására a
nevelőtestületi értekezleten kerül sor. A nevelési év helyi rendje a munkaterv részét
képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet véleményét, fenntartó
egyetértését.
 A munkaterv egy példánya a nevelőtestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét
az intézmény weblapján (Szakáld honlap) és az óvodai hirdetőtáblán is el kell helyezni.
 Tájékoztatás a Pedagógiai Programról
Az óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
alapján pedagógiai programot készít, vagy az ily módon készített pedagógiai programok
közül választ.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá.
A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető
egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni: az intézmény
weblapján(Szakáld honlap), Az intézmény közzétételi listája-ként.
 Tájékoztatás a Házirendről, SZMSZ-ről
A nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-t, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét az
óvodában a nevelőtestület, a szülői szervezet véleményének kikérésével fogadja el. Az
SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető
egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános. az intézmény weblapján
(Szakáld honlap), Az intézmény közzétételi listája-ként:
 Az óvodavezető irodájában.
 A csoport faliújságján kifüggesztve.
A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánossága
 Az óvoda a pedagógiai programjának legalább egy példányát oly módon köteles
elhelyezni, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék.
 Az óvoda vezetője köteles a szülők részére tájékoztatást adni a pedagógiai
programról.
 Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot
a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon
nyilvánosságra kell hozni.
 A házirend egy példányát az óvodába
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- történő beiratkozáskor a szülőnek, át kell adni, továbbá annak érdemi változása
esetén arról a szülőt, tájékoztatni kell.

13. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok
hitelesítésének rendje
 A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni. Az
intézményben rögzített, tárolt, továbbított adatok kezelését a 2011 évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről 41.-43.§-ai valamint a belső iratkezelési szabályzat tartalmazza.
 Kiemelt figyelmet igénylő területek:
 A pedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársakat titoktartási
kötelezettség terheli, a gyermekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan tényt,
adatot, információt illetően, amelyről a hivatásuk ellátása során szereztek tudomást. E
kötelezettség határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik
arra az esetre, melyre a szülő írásban felmentést adott. A titoktartási kötelezettség nem
terjed ki a nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület tagjainak egymásközti, a
gyermekek érdekében történő megbeszélésére.
 A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az
adatközlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi, erkölcsi fejlődését.
 A gyermekek személyes adatai csak pedagógiai, gyermekvédelemi valamint
egészségügyi célból adhatók ki.
 Az intézmény vezetője köteles a gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha
a gyermek súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ebben az esetben az
adattovábbításhoz a szülő beleegyezése nem szükséges.
 Az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással kapcsolatos, állampolgári
jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, a célnak
megfelelő mértékben és célhoz kötötten lehet nyilvánosságra hozni.
 Az adattovábbításra az intézményvezetője, akadályoztatása esetén, az
általa meghatalmazottak jogosultak.
 Az intézményvezetője nem rendelkezik hitelesített elektronikus aláírással, így a papír
alapon elküldött (aláírt, lepecsételt) iratok felelnek meg a hitelesség kritériumainak.
 Az intézmény nem használ elektronikus naplót.

14. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok
kezelési rendje
 Az egyes iratkezelési feladatok ellátása az óvodavezető és az óvodapedagógus között
megosztottan történik.
 Az iratkezelést úgy szervezzük meg, és az adatokat úgy rögzítjük hogy
 az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen,
 szolgálja az óvoda és annak valamennyi szervezeti egysége rendeltetésszerű
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 működését, feladatainak eredményes és gyors megoldását az irattári tervben
meghatározott ideig biztosítjuk az iratok épségben és használható állapotban való
őrzését és a maradandó értékű iratok levéltári átadását.
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR)
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően.
A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus
rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az
alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
 az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések,
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével
és az intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
 Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem
szükséges.
 A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában
egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az
informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által
felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.
 A köznevelés információs rendszere, a KIR központi nyilvántartás keretében a
nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási,
gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés
tekintetében az adatkezelő a hivatal.
 A köznevelési feladatokat ellátó intézmény adatokat szolgáltatnak a KIR-be.
 A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak,
- aki óvodai jogviszonyban áll,
- akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,
- akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak,
 Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet.
Az óvodai nyilvántartás tartalmazza a gyermek,
 nevét,
 nemét,
 születési helyét és idejét,
 társadalombiztosítási azonosító jelét,
 oktatási azonosító számát,
 anyja nevét,
 lakóhelyét, tartózkodási helyét,
 állampolgárságát,
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 sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
 diákigazolványának számát,
 jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya
szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,
 jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
 nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
 jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
 nevelésének, oktatásának helyét,
 tanulmányai várható befejezésének idejét,
 évfolyamát
Az alkalmazotti nyilvántartás) tartalmazza az alkalmazott
 nevét, anyja nevét,
 születési helyét és idejét,
 oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
 végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény
nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség,
szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, megszerzésének idejét,
 munkaköre megnevezését,
 munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
 munkavégzésének helyét,
 jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
 vezetői beosztását,
 besorolását,
 jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
 munkaidejének mértékét,
 tartós távollétének időtartamát.
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V.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület módosíthatja
a fenntartó és a szülői munkaközösség véleményének kikérésével.
Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további
rendelkezéseket – mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés,
bizonylatolás rendjét, az intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok
tartalmazzák. E szabályzatok, mint óvodavezetői utasítások jelen SZMSZ változtatása
nélkül módosíthatók.
A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda 2013. évi Szervezeti és
működési szabályzata. A hatályba léptetett szervezeti és működési szabályzatot meg kell
ismertetni:
Az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal,
akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és meghatározott körben használják helyiségeit.
Az SZMSZ -ban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára
kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.
A fenti –módosításokkal egybeszerkesztett Szervezeti és Működési Szabályzatot a
Szakáldi Manócskák Óvoda nevelőtestülete a 2022. január 28-án megtartott
határozatképes alkalmazotti értekezletén 100 %-os szavazat aránnyal elfogadta.
Ezt a tényt az óvodavezető és a választott jegyzőkönyvvezetők aláírásukkal tanúsítják.
Szakáld, 2022. január 28.
………………………………………………….
óvodavezető

…………………………………………………..
jegyzőkönyv-hitelesítő

…………………………………………………..
jegyzőkönyv -hitelesítő
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VII. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
Az SZMSZ –t készítette: Az intézmény nevelőtestülete
---Az óvoda SZMSZ - ében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított
általános véleményezési jogával élve a dokumentumról a nevelőtestületi elfogadás előtt a
jogszabályban biztosított határidő betartásával véleményt alkotott. A dokumentummal
kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
Az óvoda közalkalmazotti közössége:
2022. január 28.
………………………………………………..
dátum
Nevelőtestület nevében
aláírás
2022. január 28.
dátum

……………………………………………….
Közalkalmazottak képviselője
aláírás
--- A szülői képviselet, a Szakáldi Manócskák Óvoda SZMSZ-ének elfogadásához magasabb
jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok
nyilvánosságának biztosítása, az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a
gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a
jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal
kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
Az óvodában működő Szülői Szervezet
2022. január 28.
dátum

.……………………..............................
Szülői Szervezet elnöke
aláírás

---A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát
korlátozás nélkül a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta és
megadta a települési önkormányzat, ezzel érvényessé vált a jelen SZMSZ.
2017. november 16.
…………….........................................
dátum
Fenntartó,működtető képviselője
aláírás
Az óvoda 191 /2022.sz. számú határozatával
elfogadott SZMSZ -t a nevelőtestület képviseletében döntési hatáskörében /2022.01.28.)
számú határozatával jóváhagyta az intézmény vezetője.
2022. január 28.

…………………………………………………….
Intézményvezető
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