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Bevezető 

 
Az intézmény – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti 

és Működési Szabályzatban részletezi. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény 

működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. 

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény 40. §. bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a Bajóti Hétszínvirág Óvoda nevelőtestülete az alábbi Szervezeti és Működési 

Szabályzatot (a továbbiakban SZMSZ) fogadja el.  

 

 

1. Általános rendelkezések  
 

1.1. Az SZMSZ jogszabályi alapja  

 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)  

- 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.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvén végrehajtásáról  

- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.)  

- 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  

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

-138/1992.(X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben  

- 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  

- 28/2011. ( VIII. 3. ) NGM – rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet 

végzők nyilvántartásáról, kötelező szakmai továbbképzésekről…  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről…  

- 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről  

- 335/2005.( XII. 29.) kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről  
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1.2. Az SZMSZ célja  

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Bajóti Hétszínvirág Óvoda, mint 

intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatok 

rendszerét, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

 
1.3. Területi, személyi hatálya  

       20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendelet 4. §  

 

Jelen SZMSZ hatálya az intézmény egész területére, az intézmény által tervezett, óvodán kívüli 

programokra is érvényes.  

Kiterjed az intézmény vezetőjére, vezető-helyettesére, valamennyi közalkalmazottjára, az óvodába 

járó gyermekek közösségére és a gyermekek szüleire (törvényes képviselőjére). 

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel 

kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait.  

 
1.4. AZ SZMSZ hatályba lépése  

 

Az SZMSZ elkészítéséért az óvodavezető a felelős, a nevelőtestület fogadja el a Szülői Szervezet 

véleményezését követően.  

Amennyiben a benne foglaltak többletköltséget rónak a Fenntartóra, abban az esetben a Fenntartó 

egyetértése szükséges.  

A kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól.  

 

1.5. Az SZMSZ felülvizsgálatának módja  

 

Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési tekintetben 

változás áll be, illetve, ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített 2/3-os többséggel erre írásbeli 

javaslatot tesz.  

Az SZMSZ – t az óvodavezető módosítja, a nevelőtestület fogadja el. Az SZMSZ módosításainak 

elfogadásakor a Szülői Szervezet képviselője a jogszabályban meghatározott véleményezési jogot 

gyakorolja.  

A módosított SZMSZ elküldendő a Fenntartónak elfogadás céljából, ha a benne foglaltak 

többletköltséget rónak a Fenntartóra.  

A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik a korábbi SZMSZ. 

 

2. Az alapító okiratban foglaltak szerint az intézmény általános jellemzői  

 
2.1. Intézményi adatok  

 
A költségvetési szerv megnevezése:   Bajóti Hétszínvirág Óvoda 

Az intézmény székhelye:    2533 Bajót, Kossuth L. u. 69. 

Telefon és fax száma:    +36-33-449-197 

OM azonosítója:     202878 

e-mail címe:      ovoda@bajot.hu 

honlapja:     www.bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu 

Az intézmény illetékességi köre, működési területe a köznevelési feladatok tekintetében: 

Elsősorban Bajót Község közigazgatási területe, szabad kapacitás esetén Komárom-Esztergom megye 

közigazgatási területe 

Az intézmény foglalkoztatottjainak vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban történik 
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Az intézményvezető kinevezési (megbízási) rendje: 

Az intézmény vezetőjét Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete – a közalkalmazottakról 

szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23.§-a, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv. 67-69. 

§-ai, a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 5. §-a alapján  

Alapító okirat kelte:     2015. 05. 29.      

Intézmény alapításának időpontja:    2014. július 1. 

Az alapításról rendelkező határozat:   47/2015 (V.29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Típusa:      köznevelési intézmény, óvoda  

Az óvodai csoportok száma:    3 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám:  64 fő 

Az óvoda törzskönyvi azonosító száma:  8265512 

Adószáma:     15826518-1-11 

Számlavezető hitelintézet:    Duna Takarék Bank Zrt. 

Címe:       2533 Bajót Kossuth L. u. 84. 

Az intézmény bankszámla száma:   58600465-11229184 

 

2.2. Az intézmény jogállása, gazdálkodási módja 

 

Jogelődjének megnevezése:    Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

Székhelye:      2536 Nyergesújfalu Május 1. tér 11. 

Alapító szerv neve:    Bajót Község Önkormányzat 

Székhelye:      2533 Bajót, Kossuth L. u. 147. 

A fenntartó szerv neve:    Bajót Község Önkormányzat 

Székhelye:      2533 Bajót. Kossuth L. u. 147. 

Az irányító szerv neve:   Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete 

Vezetője:     Tóth Zoltán polgármester úr  

Székhelye:      2533 Bajót. Kossuth L. u. 147. 

Intézmény jogállása:     önálló jogi személy  

Intézmény gazdálkodási jogköre:   önállóan működő költségvetési szerv 

 

2.3. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei  

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ - ban meghatározott óvodai nevelés 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997.évi XXXI. tv. 42. § - ában 

meghatározott gyermekjóléti alapellátás. 

 

Alapfeladatának jogszabályi megnevezése:  

 

- óvodai nevelés 

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése 

 

Az intézmény TEÁOR és szakágazati azonosító szerinti besorolása: 851020 Óvodai nevelés  

 

2.3.1. A Nkszt. szerint köznevelési feladatot ellátó intézmény 

 

2.3.2 Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 

851020 Óvodai nevelés 

 

2.3.3 Az intézmény köznevelési feladatai: 

 

8510111 Óvodai nevelés, ellátás 
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8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 

2.3.4 Az intézmény szakmai alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti 

besorolása: 

 

091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  

091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában, a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 - enyhe fokban értelmi sérült, beszédfogyatékos, enyhe fokban hallássérült, a 

pedagógiai szakszolgálat által megállapított integrálható autista 

 - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rendellenességeivel küzdő 

gyermekek integrált nevelése 

 - a pedagógiai szakszolgálat által készített szakvéleménnyel rendelkező beilleszkedési, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése 

  

2.4. Ellátható vállalkozási tevékenységek köre  

 
Az intézmény nem végez vállalkozási tevékenységet haszonszerzés céljából.  

 

2.5. Intézményi jogosultságok 

 

Az intézményben aláírási jogkörrel rendelkeznek:  

 

• óvodavezető  

• óvodavezető - helyettes  

 

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak:  

 

• óvodavezető  

• óvodavezető - helyettes  

 

Az intézmény képviseletére jogosult: 

 

• óvodavezető  

• esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az óvodavezető által megbízott 

személy  

 

A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés, vagy vagyon használati joga:  

     A vagyon feletti rendelkezés a 18/1995.(VII.14) sz. B-L-Ö. rendelet szerint szabályozott.  

 

Bajót Község Önkormányzat tulajdonában lévő, Bajót 102 hrsz.-ú (Bajót Kossuth L. u. 69.), 

földhivatali ingatlan-nyilvántartásban óvoda megnevezésű, összesen 1650 m2 alapterületű ingatlan a 

rajta lévő épületekkel és berendezésekkel.     

Az oktató- nevelő munkához rendelkezésre állnak a leltár szerinti nyilvántartott állóeszközök és 

szemléltetőeszközök.  

Az intézmény vezetője a rendelkezésre álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, ill. 

biztosítékként felhasználni.  
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2.6. Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata, tárolása  

 

Két hosszú bélyegzővel és egy körbélyegzővel rendelkezik az óvoda.  

 

1. Hosszú bélyegző: az intézmény nevével, címével telefon/fax számával 

 

 

Felirata: Bajóti Hétszínvirág Óvoda  

               2533 Bajót, Kossuth L. u. 69. 

        Tel/fax: +36-33-449-197  

 

2. Hosszú bélyegző: az intézmény nevével, címével, OM azonosítójával 

 

Felirata: Bajóti Hétszínvirág Óvoda 

    2533 Bajót, Kossuth L. u. 69. 

    OM: 202878 

 

Körbélyegző: az intézmény nevével, közepén Magyarország címerével 

 

Felirata: Bajóti Hétszínvirág Óvoda 

    Bajót 

 

 

A tönkrement, elavult, változás miatt megszűnt bélyegzőt az óvodavezető ellenőrzése mellett meg kell 

semmisíteni.  

A megsemmisítés előtt a bélyegzőről lenyomatot kell készíteni, s arról jegyzőkönyvet kell felvenni.  

A bélyegző elvesztéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, és erről az óvodavezetőnek közleményt kell 

megjelentetnie.  

A pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni.  

Az óvoda pecsétjét lemezszekrényben kell őrizni, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá.  

A páncélszekrény kulcsainak egyike az intézmény vezetőjénél, a másik a vezető helyettesnél 

található, és csakis az óvodavezető előzetes engedélyével lehet használni! 

 

2.7. Működési alapdokumentumok  

    20/2012. EMMI rendelet 3 §, 4 §, 5 §, 6 §  

 

A törvényes működést az alábbi, intézmény által készített alapdokumentumok határozzák meg: 

• Alapító Okirat  

• Óvoda Helyi Pedagógiai Programja  

• Munkaterv  

• SZMSZ és mellékletei 

• Házirend  

 

Alapító okirat  

 

Tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, ellátandó feladatait, aláírása biztosítja az 

intézmény jogszerű működését és a nyilvántartásba vételét.  

Az intézmény Alapító okiratát a Fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. 

 

Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 

  

A pedagógiai program megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. § (1) 

bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.  
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A pedagógiai program képezi az óvodában folyó nevelőmunka tartalmi, szakmai alapjait, mely az 

Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készül el, a nevelőtestület fogadja el, és az 

intézményvezető hagyja jóvá. 

A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekhez a Fenntartóra többlet 

kötelezettség hárul, a Fenntartó egyetértése szükséges. 

A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 

A pedagógiai program nyilvánossá tételének rendje: 

A pedagógiai program megtekinthető az óvoda honlapján www.bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu, és 

az óvoda épületében, jól látható helyen kifüggesztve, vagy az irodában. 

Az óvodai jogviszonyt létesítő gyermekek szülei az első szülői értekezleten részletes tájékoztatást 

kapnak a pedagógiai programról, illetve igény szerint az egyes nevelési-fejlesztési területekről. 

A nevelőtestület által elkészített – szakértő által jóváhagyott – a Fenntartó által elfogadott helyi 

pedagógiai program nagy hangsúlyt fektet a családdal való együttműködésre, a családgondozásra.  

A szülők bekapcsolódása az óvoda napi tevékenységeibe a program egyik alappillére.  

Fejlesztő stratégiánkra a humánus magatartás, az egymás iránti tisztelet, a tolerancia, a közösségi 

érdekek felvállalása és megőrzése a jellemző. 

A gyermekre szabott tevékenységek a természetes kíváncsiságra, csodaérzékre, az érzékelésen alapuló 

tapasztalás élményére, felfedező és kísérletező kedvre építenek, ösztönöznek arra, hogy a gyermek 

kifejezze elképzeléseit, és a világ felfedezésében teljes személyiségével legyen jelen.  

 

A dokumentum tartalma:  

Az óvoda bemutatása 

Pedagógiai programunk alapelvei, célkitűzései 

Programunk feladatrendszere:   - Egészséges életmód alakítása 

     - Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

 - Anyanyelvi és értelmi nevelés, fejlesztés 

          Az óvodai élet megszervezése:  - Személyi és tárgyi feltételek 

- Szervezeti keretek, formák 

- Tervezés, dokumentumok 

          Az óvoda kapcsolatrendszere 

          Tevékenységformák, óvodapedagógusi feladatok: játék, munka, tanulás formái 

          Iskolába lépés feltételei 

A helyi pedagógiai program 4 alappillére:  - Individualizálva szocializál és differenciál                 

                                                                       - Tevékenység központok rendszere 

                                                                       - Családok bevonása az óvodai életbe  

                                                                       - Családgondozás, szociális munka 

          Az óvoda gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységei, feladatai 

          Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 

          Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúrájának nevelésével járó sajátos feladatok 

          A nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

          A helyi pedagógiai program legitimációja 

          Mellékletek 

 

Az óvoda pedagógiai programja meghatározza:  

 

- az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit 

- azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének 

fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni 

fejlesztését, fejlődésének segítését  

- a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet  

- a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet 

- a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit 

- a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket 
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- a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.  

                   

A Pedagógiai Programunkat a mindenkori törvényeknek megfeleltetve, szükség esetén módosítjuk.  

 

 

 

 

Munkaterv  

 

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe 

vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, 

feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési 

tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.  

Meghatározza az óvodai nevelési év helyi rendjét, működési, gazdálkodási tervét és egyéb feladatait. 

Az intézmény éves munkatervét az óvodavezető készíti el, elfogadására a nevelési évnyitó 

értekezleten kerül sor.  

A nevelési év helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a Szülői 

szervezet és a Fenntartó véleményét.  

A munkaterv egy példánya a vezető irodájában elérhetően a nevelőtestület rendelkezésére áll.  

A nevelési év helyi rendjét az intézmény honlapján és az óvodai hirdetőtáblákon is el kell helyezni. 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat  

 

Meghatározza az intézményi működésére és működtetésére vonatkozó szabályokat, elvárásokat. 

Tartalmazza a feladat- és hatásköröket, a testület jogait és kötelességeit, a külső és belső kapcsolatok 

rendjét. 

 

Házirend  

 

A házirend tartalmazza a szülők, a gyermekek és az óvodai dolgozók számára a legfontosabb 

információkat az intézmény zavartalan működéséről. Szabályozza az óvodai elhelyezés létrejöttét és 

megszűnését, az év rendjét, a nyitva tartást. A gyermekek jogait, velük kapcsolatos egészségvédelmi, 

és egyéb szabályokat. A szülők jogait és kötelességeit, az együttműködés és kapcsolattartás 

lehetőségeit. Az óvodában dolgozók feladatait, különösen a biztonságot garantáló szabályozást, a 

pedagógusok jogait, kötelességeit, a nevelőmunkát segítőkre és egyéb alkalmazottakra vonatkozó 

szabályokat, általános rendelkezéseket. 

 

2.8. Dokumentumok nyilvánosságra hozatalának rendje  

                20/ 2012. EMMI rendelet 82.§  

 

Az intézményi dokumentumok kezelésére az iratkezelés általános szabályai, illetve az intézmény 

belső szabályozása érvényes. 
Dokumentumainkat a szülők papír alapú - és elektronikus formában is megismerhetik.  

A Helyi Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend az óvodavezetői 

irodában és a nevelői szobában minden szülő számára szabadon hozzáférhető.  

A dokumentumokról további tájékoztatást az óvodavezetőtől, ill. helyettesétől kérhetnek.  

A Házirend egy példányát a szülők a gyermek felvételekor, illetve érdemi változása esetén szintén 

megkapják.  

A tanévnyitó szülői értekezleten az óvodapedagógusok további részletes tájékoztatást adnak róla.  

A Házirendet a szülői faliújságra is kifüggesztjük, és az óvoda honlapján is megjelenítjük.  

A szülők az óvodavezetőtől, óvodavezető-helyettestől szóbeli tájékoztatást is kérhetnek a 

dokumentumokról. Erre vezetői fogadóórán van lehetőség.  

A szülővel történő előzetes megállapodás alapján a tájékoztatás más időpontban is lehetséges. 
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3. Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása  

 
3.1. Szervezeti felépítés  

 

Engedélyezett álláshelyek száma:      9 fő 

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám:   8 fő 

A munkakörökben foglalkoztatható létszám: 

 

óvodavezető            1 fő 

óvodavezető-helyettes      1 fő 

óvodapedagógusok            2 fő 

dajkák            2 fő 

pedagógiai asszisztens:     1 fő 

konyhai dolgozó                  1 fő 

 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek alapelve, hogy az intézmény a feladatait a jogszabályi 

előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el.  

A racionális és gazdaságos működtetés, a helyi adottságok és az igények figyelembe vételével 

alakítottuk ki a szervezeti formát.  

Az alkalmazottaknak, a szervezeti egységeknek úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, 

hogy a feladatok ellátása összehangolt és zavartalan legyen. 

 

3.2. Az óvodavezetés tagjai  

             

           - óvodavezető  

           - óvodavezető - helyettes  

 

3.3. Az óvodavezető és feladatköre  

               Nkt. ágazati törvény 69. §  

 

Az óvoda felelős vezetője az óvodavezető.  

 

Az óvodavezető felel: 

• az intézmény szakszerű és törvényes működéséért 

• az ésszerű és takarékos gazdálkodásért 

• a pedagógiai munkáért 

• az óvoda ellenőrzési tervéért 

• a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért 

• a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

• a gyermekbalesetek megelőzéséért 

• a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért 

• a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért 

• az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért 

• a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért 

• az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának szükségességéért,  

az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság mellett 

• a nem dohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért 

• jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. 
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Az óvodavezető dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet 

jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

Az intézmény alkalmazottainak munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében az alapító által 

átruházott jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartásával gyakorolja.  

Az óvodavezető megbízatásának idejét és módját az Alapító okirat határozza meg. 

Az önkormányzat képviselő-testülete kizárólagos hatáskörébe tartozik az intézményvezető 

határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése és határozott időre szóló 

vezetői megbízása. 

A kinevezési jogkör magába foglalja a felmentés, megbízás visszavonását, az összeférhetetlenség 

megállapítását, a fegyelmi eljárás megindítását, a fegyelmi büntetés kiszabását. 

Az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja, melyen a kinevezési jogkörön kívül 

minden más munkáltatói jogot kell érteni. 

Főbb feladatköre:  

A részletes feladatokat tartalmazó munkaköri leírást a kinevezési okirattal együtt a polgármester adja 

ki.  

 

Helyettesítés rendje: 

Az intézményvezetőt távollétében és akadályoztatása esetén a vezető-helyettes helyettesíti. 

 

Feladatköre  

  

Az óvodavezetői feladatok területei:  pedagógiai   

                                                            munkaügyi  

                                                            gazdálkodási  

                                                            tanügy – igazgatási tevékenységek. 

 

Az intézmény szakszerű, törvényes és jogszerű működtetése, ezen belül: 

 

Pedagógiai - tanügyi tevékenységek: 

 

• a nevelőmunka irányítása, ellenőrzése 

• a nevelőtestület vezetése 

• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése 

és ellenőrzése 

• a pedagógiai program, házirend, SZMSZ, továbbá az intézmény jogszerű működéséhez szükséges 

dokumentumok elkészítése 

• a pedagógusok továbbképzésének megszervezése, középtávú továbbképzési program, és az éves 

beiskolázási terv elkészítése 

• a gyermekfelvétel megszervezése, gyermekcsoportok kialakítása, gyermek- és ifjúságvédelmi 

munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor, hogy gyermekvédelmi ügyekben 

kit, mikor és hol kereshetnek meg. 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlása: 

 

• intézmény dolgozóinak alkalmazása, közalkalmazotti osztály, fizetési fokozat megállapítása 

• közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos dokumentumok rendezése, kezelése, ellenőrzése 

• az anyagi és erkölcsi elismerés gyakorlása  

• munkafegyelem betartatása, ellenőrzése, szabadságolási terv jóváhagyása 

• a munkaköri leírások elkészítése. 

 

Működési és gazdálkodási feladatok: 
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• az éves költségvetés megtervezése, felhasználásának irányítása  

• a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési intézmény működéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételek biztosítása 

• a bérgazdálkodással kapcsolatos teendők ellátása  

• az óvoda fenntartásával, karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák felmérése, 

megrendelése, munka ellenőrzése 

• selejtezés és leltározás elrendelése. 

 

Ellenőrzéssel és a minőségi működés fenntartásával kapcsolatos feladatok: 

 

• belső ellenőrzés, értékelés, mérés, elemzés, rendjének kialakítása, működtetése 

• az óvoda dokumentumok, szabályzatok felülvizsgálati rendjének illetve összhangjának 

megteremtése 

• partnerközpontú működés feltételeinek megteremtése, partnerkapcsolatok irányítása 

• humán erőforrások biztosítása és fejlesztése 

• az intézmény képviselete, menedzselése. 

Feladatkörébe tartozik különösen: 

 

• a szülői szervezettel való együttműködés 

• a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése 

• a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása 

• az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által 

meghatározottak szerint, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal 

• az igazgatási feladatok ellátása. 

 

Ezen belül: 

• az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan gyermeket 

vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a 

felvételt a gyámhatóság kezdeményezte 

• a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása, 

jogszabály szerinti javaslatok megtétele 

• a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a felvétellel, 

átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás 

következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az 

értesítést jogszabály előírja. 

 

Kizárólagos jogkörébe tartozik: 

 

• a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása 

• a kötelezettségvállalás 

• a kiadmányozás (aláírás) 

• az éves statisztika elkészítése és a törvényi előírásoknak megfelelő adatszolgáltatás elvégzése 

• a Fenntartó előtti képviselet. 

 

Munkaköri leírás minta az 1. sz. mellékletben található.  

 

Kiadmányozási (aláírási) és bélyegző használati jog 

 

Az óvoda nevében aláírási joggal az óvodavezető rendelkezik.  

Távollétében, vagy akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli 

eseményre vonatkozó ügyiratokat az óvodavezető-helyettes írja alá.  

Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani.  
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Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás. 

 

3.4. Az óvodavezető - helyettes jogköre  

 

Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi.  

A vezető távollétében, vagy akadályoztatása esetén helyettesíti, és teljes felelősséggel látja el a 

vezetési feladatokat.  

Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket közös megbeszélés és egyeztetés 

után az óvodavezető meghatároz. 

A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenységek irányításában. 

Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját. 

 

Az óvodavezető - helyettes feladatai: 

 

• az óvodavezető megbízása alapján képviseli az óvodát intézményen belül, kívül 

• az óvodavezető távollétében teljes felelősséggel tartozik az óvoda zavartalan működéséért 

• gondoskodik a betegség, vagy egyéb ok miatt távol lévő dolgozók helyettesítéséről, vezeti a 

helyettesítési és hiányzási nyilvántartást, elkészíti a helyettesítési beosztást 

• ellenőrzi a munkafegyelem betartását, az adminisztrációt, megszervezi a technikai dolgozók 

munkájának folyamatosságát és minőségét, az egészségügyi feladatok betartását 

• felel a házi továbbképzések megszervezéséért, szakmai segítséget ad a pályakezdő és a kevés 

gyakorlattal rendelkező óvodapedagógusoknak 

• elkészíti a szabadságolási terv ütemezését 

• koordinálja az óvodai ünnepek, ünnepélyek, megemlékezések, programok megszervezését 

• folyamatosan tájékoztatja az óvodavezetőt a pedagógiai munka gyakorlati megvalósításának 

tapasztalatairól  

• figyelemmel kíséri az anyagok takarékos felhasználását, az eszközök megóvását, a balesetvédelmi 

és munkavédelmi feladatok betartását 

• beszámolási kötelezettséggel tartozik az óvodavezetőnek 

• javaslatot ad az óvoda pedagógiai programjához és munkatervéhez, a belső továbbképzések 

témájához és megszervezéséhez, az ellenőrzés feladataihoz, a szükséges felújításokhoz, 

fejlesztésekhez, jutalmazáshoz és kitüntetésekhez 

• segíti a Szülői szervezet működését 

 

Az óvodavezetővel való munkamegosztás alapján: 

 

•  részt vesz a nevelőmunka belső ellenőrzésében a munkatervben meghatározottak szerint 

•  ellátja a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő munkáltatói adminisztrációs 

tevékenységet 

• vezeti az óvoda vezetésével kapcsolatos nyilvántartásokat és végzi a vonatkozó adminisztrációs 

munkát 

• ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az óvodavezető megbízza. 

 

Az óvodavezetői jogosultságokat az alábbiak kivételével gyakorolhatja: 

 

• kötelezettségvállalás 

• közalkalmazotti szabályzat jóváhagyása 

• Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

 

A munkáltatói jogok közül az alábbiakat nem gyakorolhatja az óvodavezető – helyettes, kivéve az 

óvodavezető tartós távolléte esetén: 

•  közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése 
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•  kártérítési eljárás elrendelése, határozat kiadása 

•  illetmény, anyagi juttatások megállapítása 

•  fizetés nélküli szabadság engedélyezése 

•  tanulmányi szerződés megkötése. 

Az óvodavezető - helyettes részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, az 1. sz. mellékletben.  

 

 

 

3.5. A vezető helyettesítési rendje  

      Nkt. ágazati törvény 4. §  

 

Az óvodavezető távollétében az óvodavezető - helyettes jár el.  

Kivételt képeznek az azonnali döntést nem igénylő ügyek, illetve a kizárólagosan vezetői hatáskörbe 

tartozó feladatok.   

Amennyiben az óvodavezető akadályoztatása 2 hétnél hosszabb időt vesz igénybe, (pl. betegség) a 

halasztást nem tűrő ügyekben az óvodavezető - helyettes döntési joggal rendelkezik.  

 

Az óvodavezető, vagy óvodavezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 

 

Az óvodavezető megbízásának azonnali megszűnése, megszüntetése esetén (lemondás, megbízás 

visszavonása, stb.) a Fenntartó vezető megbízásra vonatkozó új intézkedéséig a vezetői feladatokat az 

óvodavezető - helyettes teljes körűen látja el. 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy 

helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői, vezető - helyettesi feladatokat ellássák. 

• Ha az óvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb 

távolléte stb.) miatt nem tudja megtenni, a vezetői feladatokat az óvodavezető helyettesnek kell 

ellátnia. 

• Az óvodavezető tartós távolléte esetén a Fenntartóval való egyeztetés után a helyettesítés teljes 

körű. Tartós távollétnek minősül a 15 munkanapot meghaladó hiányzás. Az előre tervezhető esetben a 

hiányzás 5. napjától a helyettes látja el a vezetői feladatait. A csoportja ellátásáról túlóra 

elrendelésével, vagy határozott idejű kinevezett pedagógus által kell gondoskodni. 

 

A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

 

• a helyettesítő – kivéve a tartós távollét esetén szükséges helyettesítést – olyan azonnali döntést 

igénylő ügyekben járhat el, melyek a zökkenőmentes működés biztosítására gyors intézkedést 

igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri 

leírásában felhatalmazást kapott (baleset megelőzés, kárelhárítás, betegség - hiányzás esetén 

helyettesítés megszervezése, adatszolgáltatás) 

• a helyettesítés során a helyettesítő a jogszabály rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt 

ügyekben nem dönthet. 

 

A vezető és helyettese egyidejű akadályoztatásakor a vezető által írásban megbízott óvodapedagógus 

járhat el.  

Intézkedési jogköre a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő 

ügyekre terjed ki. 

 

Az óvodában a helyettesítési feladatok a számozás sorrendjében történnek: 

  

1. óvodavezető:   Bagóné Toldi Györgyi távollétében 

2. óvodavezető helyettes:  Varga Gáborné  távollétében  

3. óvodapedagógus:   Muzslai Szilvia  távollétében 
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A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 

 

A 2007. évi CLII. Törvény szerint vagyonnyilatkozat tételre kötelezett az a közszolgálatban 

állószemély, aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre, vagy ellenőrzésre 

jogosult.  

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget minden naptári év június 30-ig kell teljesíteni.  

A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 2007. évi CLII. tv. szerint az óvoda vezetőjére vonatkozik. 

 

3.6. Az óvodavezetés együttműködik:  

 

• alkalmazotti közösséggel 

• nevelőtestülettel 

• nevelőmunkát segítő alkalmazottakkal 

• a szülők képviseletével (Szülői Szervezet)  
 

Az említett testületek a jogszabályokban meghatározott döntési -, egyetértési-, véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkeznek.  

 

 

4. Az óvoda közösségei, belső kapcsolatrendszere  
 

4.1. Alkalmazotti közösség  

 

Az óvodai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott 

valamennyi dolgozóból áll.  

A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat, kötelességeiket, juttatásaikat, valamint óvodán belüli 

érdekérvényesítési lehetőségeiket a Munka Törvénykönyve és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvény szabályozza és rögzíti. 

Feladataik a személyre szóló munkaköri leírásban kerülnek megfogalmazásra.  

Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző pedagógusok, valamint a 

nevelő munkát segítő dajkák, kisegítő dolgozók /konyhai dolgozó/ együttműködését.  

Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület értekezletét óvodavezető hívja össze az 

intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezlet kivételével.  

Az intézményi szintű ünnepségeken, rendezvényeken, és ahol az intézménybe járó gyermekek 

szerepelnek, a dolgozó köteles részt venni. 

 
4.2. Nevelőtestület  

 

Tagjai beosztott közalkalmazottak, az intézményvezető közvetlen irányítása alá tartoznak.  

Az intézményvezetővel, és a vezető-helyettessel együttműködnek.  

Az óvodavezető és helyettese irányításával – velük egyetértésben – felelnek az óvoda szakszerű és 

törvényes működéséért.  

A közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezésük az óvodavezető kinevezési jogkörébe tartozik, 

aki felettük teljes munkáltatói jogkört gyakorol. 

Az óvodapedagógust távolléte esetén az általa írásban megbízott személy helyettesíti.  

Az óvodapedagógusok részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.  

Óvodapedagógusok munkaköri leírás mintát az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

 

Az óvodapedagógusok nevelési feladataival összefüggő tevékenységgel való megbízása 
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Az óvodapedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése. A nevelési feladatok 

végrehajtása érdekében szükséges egyéb megbízások: 

• vezető-helyettesi megbízás 

• gyermekvédelmi megbízott 

Az intézmény működésével kapcsolatos megbízások: 

• munkavédelmi megbízott 

• tűzvédelmi megbízott 

• egyéb megbízások. 

A megbízásoknál figyelemmel kell lenni többek között a szakmai felkészültségre, az egyéni 

adottságokra, az arányos munkaterhelésre, az önkéntesség elvére. 

A megbízások előtt a nevelőtestület véleményét ki kell kérni. 

Az óvodapedagógusokat alkalmanként túlmunka elvégzésére is felkérheti az óvodavezető.  

 

Túlmunkára való kijelölés és megbízás szempontjai: 

 

• óvodaérdek, az óvoda zavartalan működésének biztosítása 

• önkéntes jelentkezés, felkészültség, érdeklődés, gyakorlat 

• az alkalmazottak egyenletes terhelése. 
 

A nevelőtestület az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.  

A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus munkakört betöltő felsőfokú végzettségű 

közalkalmazottja. 

A nevelőtestületnek a jogszabályokban meghatározottak szerint egyetértési, véleményezési és 

javaslattételi joga van.  

Jogállását, jogköreit és feladatait a Köznevelési Törvény, valamint az intézmény egyéb 

dokumentumai (ONAP, Pedagógiai Program, Éves munkaterv, munkaköri leírás) határozzák meg. 

 

Döntési jogköre:             - pedagógiai program és módosításának elfogadása 

                                        - SZMSZ és házirend módosításának elfogadása  

                                          - munkaterv elfogadása  

                                          - átfogó értékelések és beszámolók elfogadása  

                                         - önértékelés szempontjainak, szabályzatának elfogadása  

                                          - nevelőtestület nevében eljáró pedagógus kiválasztása  

 

Véleményezési jogköre:   - intézményvezetői pályázat szakmai véleményezése  

                                               - általános véleményezési jog olyan ügyben, amely összefügg a 

                                                nevelési intézmény működésével  

                                              - kötelező véleményezési jog egyes pedagógusok külön megbízásainak       

                                                elosztása során  

                                           - szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök megtervezésében  

                               

Nevelőtestületi értekezlet:  

 

A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart.  

A nevelőtestület rendes értekezletei a nevelési évet nyitó- és záró értekezlet, valamint a nevelési 

értekezletek.  

A nevelési évet nyitó értekezleten a nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai 

programot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a házirendet, a munkatervet, az óvodai munkára 

vonatkozó átfogó elemzést, és a nevelőmunka belső ellenőrzésére vonatkozó összefoglaló értékelést. 

A tanévnyitó nevelőtestületi értekezletet az óvoda vezetője készíti elő és hívja össze a munkatervben 

meghatározott napirenddel és időponttal.  

A nevelőtestületi értekezleteken való részvétel kötelező. 
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Az írásos előterjesztést az óvoda vezetője a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább 8 nappal korábban 

a nevelői szobában kifüggeszti. 

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához a véleményezési jogot gyakorló szülői 

munkaközösség képviselőjét meg kell hívni. 

 

Az óvodavezető az értekezleten: 

 

• beszámol az óvoda eltelt időszak alatt végzett munkájáról 

• értékeli az óvoda programjának, munkatervének teljesítését 

• értékeli az óvodában dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását 

• ismerteti a következő időszak feladatait. 

Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, 

kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani:  

 

• az óvodavezető kezdeményezésére (három nappal előbb kihirdetendő) 

• Szülői szervezet kezdeményezésére, ha a kezdeményezést a nevelőtestület elfogadja  

• nevelőtestület kezdeményezésére a nevelőtestület tagjai 2/3-ának aláírásával, valamint az ok és cél 

megjelölésével. Ebben az esetben a szavazás titkos. Az értekezletet a kezdeményezéstől számított 8 

napon belül össze kell hívni. 

A nevelőtestületi értekezleten jegyzőkönyv készül.  

Kötelező csatolmánya a jelenléti ív.  

A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ.  

A nevelőtestület határozatképes, ha a nevelőtestület tagjainak eggyel több, mint 50%-a jelen van. 

Kétharmados jelenlét szükséges a pedagógiai program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a 

munkaterv, a házirend elfogadásához. 

A nevelőtestület - ha jogszabály másként nem rendelkezik – határozatait egyszerű szótöbbséggel 

hozza.  

Szavazategyenlőség esetén az óvodavezető szavazata dönt.  

A jegyzőkönyvet az értekezletet követő 5 munkanapon belül kell elkészíteni 

A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá. 

 

Jegyzőkönyv kötelező elemei:  

• értekezlet helye, ideje,  

• napirendi pontok  

• értekezletvezető 

• jegyzőkönyvvezető 

• hitelesítők neve  

• jelenlévők száma  

 

 

• távollévők neve  

• meghívottak neve  

• jelenlévők hozzászólása  

• módosító javaslatok egyenkénti 

megszavaztatása  

• határozat elfogadásának szavazási aránya

 

4.3. Nem pedagógus munkakörben alkalmazottak  

 
A nevelőmunkát segítő alkalmazottak a dajkák és a pedagógiai asszisztens 

 

Beosztott közalkalmazottak, akik az óvodavezető közvetlen irányítása alá tartoznak.  

A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkört teljes körűen az óvodavezető gyakorolja.  

Helyettesítésük az óvodavezető utasítása szerint történik.  

A részletes feladatokat a munkaköri leírás foglalja magában, amely a feladatkört, hatáskört, 

felelősséget tartalmazza.  
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A dajkák, és a pedagógia asszisztens munkaértekezleteit az óvodavezető, vagy a vezető - helyettes 

tartja.  

• értekezlet ideje, rendszeressége: évente kétszer, nevelés nélküli munkanapokon 

• egyéni beszélgetések, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint 

 

A munkaköri leírást az óvodavezető a kinevezési okirattal együtt adja ki.  

A dajkák és a pedagógiai asszisztens munkaköri leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Az óvoda működését segíti a konyhai dolgozó 

 

Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, az 1. sz. mellékletben található. 

 

4.4. Szülői szervezet  

 

A szülők a jogszabályban, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott jogaik és 

kötelezettségeik teljesítése érdekében szervezetet hozhatnak létre.  

Az eredményes nevelőmunka érdekében a szülők és a nevelők összhangban tevékenykednek.  

Az óvoda, mint intézmény Szülői szervezetét a gyermekcsoportokban megválasztott szülői 

munkaközösségi tagok, képviselők közössége alkotja /csoportonként 2 fő/.  

A Szülői szervezetnek van egy vezetője, aki képviseli a szervezet érdekeit. 

A Szülői szervezet saját maga dönt működési rendjéről, és az általa elfogadott szabályok szerint 

működik. 

 

Feladat és hatásköre:   

 

• szülők jogainak érvényesítése  

• törvényben meghatározott egyetértési, véleményezési, javaslattételi jog gyakorlása  

 

Egyetértési jogot gyakorol:  

 

• az SZMSZ elfogadásakor a jogszabályban meghatározott kérdésekben 

• a házirend elfogadásakor 

• az óvoda adatkezelési szabályzatának elfogadásakor a gyermekek adatainak kezelése, és ezek 

továbbításának szabályozása tekintetében 

 

Megismerési jogot gyakorol: 

 

• az önértékelési program elfogadásakor 

• a pedagógiai program elfogadása előtt 

• a nevelési év rendjének elfogadása előtt 

 

Javaslattevő jogot gyakorol: 

 

• az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

• az óvoda irányítását és a vezető személyét érintő kérdésben 

• az óvoda egészét, vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésben 

                

A Szülői szervezet kiemelt feladata: 

 

• az óvoda valamennyi szülőjének képviselete az óvodai fórumokon  

• saját működési rend, munkaterv elfogadása  
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• Szülői szervezet elnökének megválasztása  

• pedagógiai munka eredményességének figyelemmel kísérése  

• tájékoztatás kérése a gyermekek csoportját érintő kérdésekben  

• tanácskozási jog érvényesítése  

• javaslattétel az intézmény egészét, vagy a gyermekek nagyobb csoportját (a gyermekek 75% -át) 

érintő kérdésekben 

• a gyermeki jogok érvényesülésének figyelemmel kísérése 

 

A vezetők és a Szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje  

20/2012. EMMI rendelet 119.§  

 

Az óvodavezetés és a Szülői szervezet közötti közvetlen kapcsolattartó a Szülői szervezet elnöke.  

Az óvodavezető nevelési évenként legalább kétszer hívja össze a Szülői szervezetet, ahol hivatalos 

tájékoztatást ad a munkáról és feladatokról, meghallgatja a Szülői szervezet véleményét, javaslatait.  

A Szülői szervezet elnöke tájékoztatja a nevelőtestületet a Szülői szervezet álláspontjáról:  

• a gyermekek érdekeinek és jogainak érvényesüléséről 

•  a pedagógiai munka eredményességéről 

• a közösségi élet színvonaláról 

• az intézményi szervezettség és működés rendjéről 

• a pedagógusok munkájáról 

• a szülők által vállalt kiadások mértékéről 

• a szülői közösség tevékenységéről.  

 

Ha a Szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatban véleményt nyilvánít, vagy a 

nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tesz, a vélemény és javaslat előterjesztéséről 

nyolc napon belül rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról az óvodavezető gondoskodik. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a jogszabály a szülői munkaközösségnek véleményezési jogot 

biztosít, a kialakított véleményt az óvodavezető kéri meg az írásos anyag átadásával. 

 

Kapcsolattartás egyéb formái: - fogadóóra  

         - hagyományápolás  

                                                  - óvoda nyitott ünnepei   

 

A Szülői szervezet megismerési jogot gyakorol: 

 

• az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben 

• a házirend megállapításában 

• a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 

• a vezetők és a Szülői szervezet közötti kapcsolattartás módjáról 

• a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában 

• az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

• a munkatervnek a szülőket is érintő részében. 

A Szülői szervezet vezetőjét a nevelőtestületi értekezlet szülőket is érintő napirendjéhez meg kell 

hívni. 

 

4.5. Családdal való kapcsolattartás 

 

A családokkal való kapcsolatépítés már a gyermek beíratásával megkezdődik.   

A család közvetlen bevonása az óvodai életbe segíti a gyermekek fejlődését, elősegíti a szoros 

kapcsolattartást, erősíti az óvoda és a szülők kommunikációját.  
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Ezáltal a családok szükségleteinek, igényeinek megfelelő új minőségű kapcsolattartó formák 

működhetnek. 

 

Kapcsolattartás formái: 

 

• szülői részvétel a napi munkában, óvodapedagógussal való egyeztetés után 

• ismerkedő látogatás az óvodában, „óvodakóstolgató” 

• tájékozódó jellegű találkozók, fórumok  

• meghívók küldése 

• plakátok, szórólapok, faliújságra kifüggesztett információk 

• kérdőívek, programismertetők 

• családlátogatások 

• reggeli leadás és délutáni gyermekátvétel ideje alatt információcsere 

• szülői értekezlet, nyílt napok munkatervben rögzítettek szerinti ütemezésben 

• fogadó órák előre egyeztetett időpontokban 

• telefonbeszélgetések sürgős ügyekben 

• munkadélutánok szervezése 

• óvodai ünnepélyek, rendezvények:  szüreti felvonulás 

        Márton-napi rendezvény 

   közös kirándulások 

   idősek napja – felkérésre 

   Luca napi búzaültetés 

   Mikulás ünnep  

   Falukarácsony 

   farsang, farsang farka 

   anyák napja 

   gyermeknap 

   családi nap 

   nagyok játék- és programszervezése 

   nagyok kirándulása 

   falunap 

   gyermekprogramok. 

 

 

Panaszkezelés szabályai: 

 

A szülő bármilyen panaszával első fokon a gyermek óvónőihez fordulhat.  

Amennyiben nem sikerült megoldást találni problémájára, másodfokon az óvoda vezetőjét keresheti 

meg, aki a beérkező panaszt, észrevételt dokumentálja, és azt az érintettek bevonásával kivizsgálja.  

A szóbeli panaszra szóban, az írásbelire írásban jelez vissza.  

A visszajelzés határideje 15 munkanap, kivéve, ha azonnali intézkedést igényel a panasz.  

Lehetőség szerint az intézményen belül kell orvoslást keresni.  

Ellenkező esetben a szülőnek jogában áll az ügyet tovább vinni a Fenntartóhoz, aki kivizsgálást 

rendelhet el. 

 

         

5. Az intézmény működésének rendje  

 
5.1. A gyermekek fogadásának rendje, a nyitva tartás, tanév helyi rendje  
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Az óvodai nevelési év a tárgyév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart és ötnapos 

munkarenddel működik.  

Az óvoda nyitvatartási rendjét a Fenntartó és a tanév rendje határozza meg.  

Az óvodai nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó 

értekezleten, amit munkatervben rögzítenek.  

A tanévnyitó értekezleten döntenek:  

• a nevelőmunka lényeges tartalmi változásairól (házirend, pedagógiai program stb.)  

• az óvodai szintű rendezvények és ünnepségek tartalmáról, időpontjáról és a nevelés nélküli 

munkanapok időpontjáról, valamint programjáról  

• a nevelőtestületi jogkörbe tartozó feladatok átruházásáról, bizottságok létrehozásáról  

• az éves munkaterv jóváhagyásáról.  

 

Az óvoda ötnapos heti munkarendben működik hétfőtől péntekig 700 – 1630
 óráig tart nyitva. 

Az ügyelet reggel 700
 - 800

 óráig, délután 1530
 –1630

 óráig tart. 

Amennyiben a Fenntartó eltérő nyitva tartást rendel el, erről a szülők 2 hónappal előbb írásban 

értesítést kapnak. 

A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.   

Nyitva tartási idő után az óvodában hagyott gyermekekről való intézkedés a házirendben került 

szabályozásra.   

Nevelési évenként 3-5 nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe a nevelőtestület, értekezletek, 

továbbképzések céljára.   

A szülők előzetes tájékoztatása a jogszabályban előírtak szerint történik.  

Ezeken a napokon előzetes felmérés alapján ügyeletet tart az óvoda.  

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi.  
Ha az iskolai szünetek, munkanap áthelyezések, illetve hiányzás vagy egyéb okok miatt, az óvodát igénylő 

gyermekek száma csoportonként 10 fő alá csökken, akkor a délutáni pihenő alatt a két csoport 

összevonható, maximum 20 főig.  

Az összevonást a vezető rendelheti el. 

 

A szünetek rendje:  

 

• Az óvodai foglalkoztatás a nemzeti ünnepeken és a következő napokon szünetel: 

- Január 1.  

- Március 15.  

- Húsvét hétfő  

- Május 1.  

- Pünkösdhétfő  

- Augusztus 20.  

- Október 23.  

- November 1.  

- December 24-25-26. 

 

• Alacsony gyermeklétszám esetén Karácsony és Újév közötti időszakban az óvoda zárva tart. 

• A Fenntartó intézkedése szerint szünetel az óvoda működése a nyári időszakban előreláthatóan 4 

hétig. Ekkor végzik a szükséges felújítási, karbantartási, nagytakarítási munkálatokat. 

• Az óvoda nyári zárva tartás időpontjáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról 

- egy nevelési évben 5 napnál több nem lehet - legalább 7 nappal a zárva tartás előtt értesíteni kell a 

szülőket. 

• A nevelés nélküli munkanapokon - szükség esetén - gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről. 

A gyermekek elhelyezése a Fenntartó által meghatározott módon történik.  

 

A gyermekek érkezése, távozása az óvodából: 

 

• Beérkezés 700
 órától 830

 óráig tart. Szülői kérésre ettől el lehet térni. 

• A szülő átöltöztetve adja át a gyermeket a csoportszobában lévő óvónőnek, dajkának 
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• A csoportvezető óvodapedagógusok a csoport napirendjét a csoportnaplóban rögzítik 

• A gyermekek elvitele 1500
 órától folyamatosan történik legkésőbb 1630

 óráig 

• A szülő kérésére ettől el lehet térni, de figyelemmel kell lenni az étkezési és pihenő időre 

• A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el az 

óvodából. Ennek dokumentációját a csoportnaplóban kell tartani.  

 

5.2. Vezetők benntartózkodásának rendje  

       138/1992. ( X. 8. ) Korm. rendelet 7. § ( 2 )  

 

Az óvoda nyitva tartása alatt az óvodavezető, helyettese, vagy akadályoztatásuk esetén megbízott 

óvodapedagógus az intézményben tartózkodik.  

Elfoglaltságaikat két nappal előre egyeztetik, helyettesítésükről gondoskodnak. 

Az ügyintézés 900
 – 1500-ig történik. 

A nyári zárás idején, hetente egy alkalommal – a Fenntartó által megállapított napon – óvodavezető és 

helyettese beosztás szerint ügyeletet ad.  

Az óvodavezető akadályoztatása esetén helyettesítését az óvodavezető-helyettes látja el teljes 

felelősséggel.  

Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a 

vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

 

5.3. Közalkalmazottak munkarendje  

 

Az alkalmazottak évenkénti munkarendjét és beosztását az óvodavezető-helyettes készíti el.  

Az óvodapedagógusok munkaideje heti 5 nap, a Köznevelési Törvény szerinti kötelező órából áll.  

A 40 órás munkaidőt a kötelező órák és a munkaköri leírásban közölt elfoglaltságok töltik ki.  

A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt 5-10 

perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében, hogy napi teendőit 

megfelelően előkészítse.  

Amennyiben ezt nem tartja be – írásbeli figyelmeztetést von maga után. 

Munkakezdéskor a csoportban ápoltan, átöltözve kell megjelenni! 

A munkába érkezést és távozást jelenléti íven kell vezetni.  

Az alkalmazott munkából való távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott 

munkanapon a munkakezdés előtt egy órával köteles jelezni a vezetőnek, vagy helyettesének, hogy 

helyettesítéséről intézkedjenek.  

A távollét igazolására szolgáló okiratokat munkába lépéskor az óvodavezetőnek kell leadni. 

Munkaidőben a dolgozó csak a vezető, vagy a helyettes engedélyével hagyhatja el az intézményt! 

 

Óvodapedagógusok munkarendje  

20/ 2012. EMMI rendelet 12. § ; Knt. ágazati törvény 5. sz. melléklete  

 

A Köznevelési törvény szerint a nevelési intézményben dolgozó nevelők munkaideje a kötelező 

órákból, a nevelőmunkának, valamint szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok 

ellátásához szükséges időből áll.  

Az óvodapedagógus kötelező óráit a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra, ill. a foglalkozás 

keretében való nevelésre köteles fordítani.  

Az óvodapedagógus napi munkarendjét és helyettesítési rendjét az óvodavezető állapítja meg. 

Indokolt esetben a nevelő az óvodavezetőtől kérhet engedélyt, legalább egy nappal előbb a 

munkarendjének megcserélésére.  

Óvónő hiányzása esetén elsősorban a vele azonos csoportban dolgozó pedagógus látja el a távollevő 

helyettesítését.  
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Az óvodapedagógus számára - a kötelező foglalkozási óraszámon felüli – a nevelőmunkával 

összefüggő rendszeres, vagy esetenkénti feladatokra a megbízást az óvoda vezetője adja, a nevelők 

javaslatainak figyelembe vételével, a dolgozóval egyeztetve.  

Ezeket a megbízásokat az éves munkaterv tartalmazza.  

Az intézmény szintű rendezvényeken, ünnepségeken az óvodapedagógusok jelenléte – az alkalomhoz 

illő öltözékben – kötelező. 

 

A nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkarendje  

 

Az intézményben nem pedagógus közalkalmazottak (óvodai dajka, pedagógiai asszisztens) segítik a 

nevelő – oktató munkát. Munkarendjüket – a Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazottak 

Jogállásáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban az óvodavezető állapítja meg, szem előtt 

tartva az intézmény zavartalan működését. 

A törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembe vételével a vezető tesz javaslatot a napi munkarend 

összehangolt kialakítására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására.  

 

 

Szabadságolás  

Az éves rendes szabadság kivételéhez tárgyév május 15-ig ütemterv készül.  

A közalkalmazottak részére megállapított szabadságnapok számáról, illetve a már ténylegesen 

letöltött szabadságról naprakész nyilvántartást vezet az óvodavezető.  

 

5.4. Helyiségek használati rendje  

 

- Az óvoda épületét kívül címtáblával, nemzeti színű zászlóval és EU zászlóval, az épületen belül 

pedig Magyarország címerével kell ellátni.  

- Az óvoda különböző helyiségeinek gyermekekre vonatkozó használati rendjéről a házirend 

intézkedik. 

- Az óvoda dolgozóinak joga az óvoda valamennyi helyiségének és létesítményének rendeltetésszerű 

használata az állagmegóvásra való tekintettel. Ezek használatakor a helyiség felelősének engedélye 

szükséges. Az iroda használatához az óvodavezető, a konyha használatához a konyhai dolgozó 

engedélye. A konyhában a higiéniai feltételek betartása kötelező.  

- A nevelői szobát az óvodapedagógusok a következő napi felkészülésre, a nevelőtestületi 

értekezletek megrendezésére használják.  

- Az udvart elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására az éves munkatervben rögzítettek 

szerint kell használni. A rendért, a játékok, és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az 

óvodapedagógusokkal együtt a dajkák is felelnek. 

-  Az óvoda helyiségeiben politikai párt nem működhet. 

- Vagyonvédelmi okok miatt az óvoda területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat.  

 

Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít: 

• gyógypedagógus  

• logopédus 

• szülői szervezet 

• hit és vallásoktatás részére. 

-   Nem óvodai nevelési célokra csak az óvodavezető engedélyével vehetők igénybe a helyiségek és 

létesítmények.  

-   Az óvoda helyiségeit a gyermekek távollétében, a nevelési célok sérelme nélkül, legfeljebb egy 

évre lehet más célra használatba adni.  

-   A helyiségek használatra való átengedéséről az óvodavezető javaslatára a nevelőtestület dönt. 

 

Az óvoda teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy felelős:  
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• a közösségi tulajdon védelméért 

•  az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért  

• az óvoda energiafelhasználással való takarékoskodásáért  

• az épület biztonságos zárásáért, a kulcsok őrzéséért 

• a berendezések, felszerelések rendeltetésszerű használatáért, óvásáért 

• a tűz- és balesetvédelmi előírások szerinti munkavégzésért  

• a munka- és egészségvédelmi szabályok betartásáért. 

 

Karbantartás és kártérítés 

 

A gyermekek testi épségének és egészségének védelme céljából elsődleges fontosságú az óvoda 

területén lévő helyiségek (udvar, kerítés, stb.) és tárgyi eszközök (pl. játékok) balesetmentes 

használhatóságának folyamatos biztosítása, ill. szükség esetén a preventív – helyreállító/javító 

intézkedés megtétele. 

Az eszközök, berendezések meghibásodását minden dolgozó köteles a vezetője felé haladéktalanul 

jelezni – a közvetlen balesetveszély elhárítása mellett. 

Az intézmény területén az épület felszereltségében és berendezési tárgyaiban előidézett kárt a 

károkozónak meg kell térítenie. 

A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 

A dolgozók olyan eszközöket, nagyobb értékű tárgyakat nem hozhatnak be az óvodába, amelyek nem 

szükségesek a munkavégzéshez, a napi óvodai ellátáshoz.  

Saját táskájukat a csoportszobai szekrényben helyezzék el, illetve értékeik megóvására kérjenek 

engedélyt a vezetőtől hazamenetelig a páncélszekrényben való elhelyezésre.  

Ellenkező esetben a behozott tárgyakban keletkezett kárért a munkáltatót nem terheli kártérítési 

felelősség. 

 
5.5. Belépés, benntartózkodás rendje az óvodával jogviszonnyal nem rendelkezőknek  

 

Az óvoda kapuja a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem érdekében 900
 –től 1230

-ig, illetve 1300-

tól 1500 – óráig zárva van, az épületbe való bejutást kapucsengő megnyomásával kérjük jelezni.  

A gyermeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek a 

kaputelefonon keresztül a konyhai dolgozónak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az 

óvodában.  

A konyhai dolgozó a külső személyt az óvodavezetőhöz irányítja.  

A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt előzetes 

egyeztetés alapján valósul meg.  

Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását az óvodavezető engedélyezheti, a szülők és az 

esetleges látogatók részére. 

Ügynökök, üzletkötők, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem 

folytathatnak.  

Kivételt képeznek az óvoda által szervezett vásárok. 

Az óvodavezető egyedi elbírálás alapján dönt arról, hogy a Fenntartó képviselőin kívül kik, mikor és 

milyen körülmények között látogathatják az intézményt.  

 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

- a szülőnek, a gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 

- a meghívottaknak, az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 

 

5.6. A reklámtevékenység szabályai  

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól. Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások 7. § (1), (4)  
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Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha az a gyermekeknek szóló egészséges 

életmóddal, a környezetvédelemmel, társadalmi, közéleti tevékenységgel, kulturális, oktatási 

tevékenységgel függ össze.  

A reklámok elhelyezésére, terjesztésére kizárólag az intézményvezető adhat engedélyt.  

 

5.7. Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés  

      20/ 2012. EMMI rendelet 20., 50. § ; Nkt. ágazati törvény 49. §  

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.   

A jelentkezés módjának, határidejének közzététele a helyi Önkormányzat hirdetménye alapján 

történik. 

Óvodába az a gyermek vehető fel, aki a harmadik életévét betöltötte.  

Amennyiben az összes felvételi kérelem kielégítésre került, felvehető az a gyermek is, aki fél éven 

belül tölti be harmadik életévét.  

Amikor a gyermek eléri az óvodaköteles kort, napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.  

A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a 7. életévét betölti. 

Abban az évben, amelyben a 7. életévét betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha 

augusztus 31 után született és a Pedagógiai Szakszolgálat, vagy a Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évet maradjon az óvodában.  

Ilyen javaslatot a szülő kérésére és a nevelőtestület egyetértésével tehet.  

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. 

Az újonnan jelentkező gyermek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.   

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek közelében lakik, illetőleg 

ahol a szülője dolgozik.  

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.  

Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, az előző óvoda vezetőjét és a lakhely 

szerinti illetékes jegyzőt értesíteni kell. 

A Ktv. 24. § - a szerint a tanköteles korú gyermekek felvétele kötelező.  

A tankötelezettség a Köznevelési törvényben leírtak szerint értelmezendő, és minden gyermekre 

érvényes.  

A gyermek megfelelő fejlettsége esetén legkorábban attól a naptári évtől válik tankötelessé, amelyben 

a hatodik életévét augusztus 31-ig betölti. 

 

Kötelező felvenni azokat a gyermekeket is, akik: 

 

- betöltötték a 3. életévüket (2015-16-os év szeptember 1-től a 3 éves korúaknak is kötelező az 

óvoda) 

- hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek 

- a szülő valamilyen fogyatékkal él 

- számára a pedagógiai szakszolgálat az intézményt jelölte ki 

- sajátos nevelési igényeinek biztosítását az intézmény Alapító okirata tartalmazza.  
 

Amennyiben a felvételt a Gyámhatóság kezdeményezte, a határozatot a szülő számára is meg kell 

küldeni.  

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető 

bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.  

A kijelölt óvoda a gyermek felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg.  

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az 

óvodai nevelők véleményének figyelembe vételével.  

Külföldi gyermek akkor vehető fel, ha a gyermek érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.  

Ha szülő nem tudja igazolni tartózkodási jogcímüket, akkor a Térítési díj és tandíjfizetési szabály 

szerint kell eljárni.  
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Más intézményből átvett gyermek felvétele az előző óvoda „Értesítés Óvodaváltásról” szóló tanügy 

igazgatási irat bemutatása után történhet. 

Az óvodába felvett gyermekeket az intézmény vezetőjének be kell jelentenie a KIR – be, oktatási 

azonosítót kell igényelnie számukra. 229/2012. Korm. rendelet 
 

5.8. Felmentés a rendszeres óvodába járás alól  

 

A gyermeket a szülő kérésére az illetékes jegyző felmentheti az óvodai nevelésben való részvétel alól.  

NKt. 8. §-a szerint: 

„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére 

és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 

ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 

gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”  

 

5.9. Óvodai elhelyezés megszűnése  

 

Az óvodai elhelyezés a következő esetekben szűnik meg:  

 

• amennyiben a gyermeket másik óvoda átvette, és a szükséges írásbeli igazolást a szülő benyújtotta  

• gyermeket felvették az iskolába  

• fizetési hátralék miatt - szülő eredménytelen felszólítása, gyermek szociális helyzetének vizsgálata 

után - az óvodavezető megszüntette  

• nem vették fel az iskolába abban az évben, amelyben a hetedik évét betölti, és nem rendelkezik 

szakértői véleménnyel  

• jogszabályban meghatározottnál többet van igazolatlanul távol az óvodából, és a szülő nem reagál 

az írásbeli figyelmeztetésre (kivételt képez az a gyermek, aki tanköteles, illetve aki hátrányos 

helyzetű)  

 

-  Ha az óvodai elhelyezés a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel megszűnik, akkor az 

„Értesítés óvodaváltásról” igazolást a vezető készíti el, és ellátja aláírásával.  

-  Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg (3-

5 munkanapon belül) az óvoda nyilvántartásából (KIR) törölni kell.  

-  Az óvodai jogviszony megszűnéséről értesíteni kell a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.  

 

5.10. Óvodai foglalkozások rendje  

 

Az óvodai foglalkozások – az óvodai munkaterv alapján – óvodapedagógus vezetésével, a kijelölt 

termekben, az udvaron, esetenként külső helyszínen zajlanak.  

Az óvodai oktatás - nevelés minden esetben csak magyar nyelven folyik. 

A bemutató foglalkozások tartásának rendjét és idejét a munkaterv rögzíti.  

Minden egyéb esetben a látogatásra az óvodavezető adhat engedélyt.  

A foglalkozások a megkezdés után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az óvodavezető tehet.  

 

5.11. Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái  

        Köznevelési törvény 46.§ (3); 47.§; 98.§ (1), ONOAP, helyi Pedagógiai Program  

 

Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik 

óvodapedagógus jelenlétében, közreműködésével az országos Alapprogram és a helyi Pedagógiai 

Program alapján.  
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Az óvodai nevelés térítésmentes, melynek része a beilleszkedési, tanulási, és magatartási nehézséggel 

küzdő, a tartósan beteg, és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató 

foglalkozás, valamint a gyermek – rendeletben meghatározott egészségfejlesztése.  

Az intézmény feladatának ellátása során a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit veszi figyelembe. 

Az egyenlő bánásmód elvének és követelményének eleget téve, azonos feltételeket biztosít minden 

gyermek számára. 

Az egyéb foglalkozás egyéni vagy csoportos pedagógiai tartalmú foglalkozás, mely a gyermekek 

fejlődését szolgálja:  

 

• felzárkóztatás 

• integrálás 

• tehetséggondozás 

• fakultatív hit és vallásoktatás 

 

 

Felzárkóztatás, integrálás: 

 

Az óvoda Alapító okirata által meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának speciális 

fejlesztési feladatait a pedagógiai program tartalmazza.  

A gyermek részéről fennálló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek esetén a Pedagógiai 

Szaktanácsadó, vagy a sajátos nevelési igény miatt a Szakértői Bizottság véleménye alapján a 

felzárkóztatás, illetve integrálás az óvoda feladata. 

Ennek módjai: 

• a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, és/vagy  

• egyéni, vagy kiscsoportos foglalkozás keretében történő szakvéleményben megállapított 

fejlesztések 

 

Beszéd akadályozottság esetén egyéni, illetve kis csoportos logopédiai foglalkozás biztosítása. 

 

Tehetséggondozás: 

 

Az óvoda kötelessége a korai tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciója, a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatása, a gyermekvédelem, a gyermek fejlődését veszélyeztető okok feltárása, a káros 

hatások megelőzése vagy ellensúlyozása mellett a tehetséggondozás, a kiemelkedő képességű 

gyermekek megsegítése is.  

 

A tehetséggondozás lehetőségei: 

 

• mozgáskoordináció, mozgáskultúra fejlesztése (úszás) 

• Bozsik programhoz való csatlakozás tárgyalás alatt van 

 

Fakultatív hit-, és vallásoktatás: 

 

Az óvodában lehetővé kell tenni, hogy a gyermek egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- 

és vallásoktatásban vegyen részt, amely a szülők igénye szerint szerveződhet.  

A hit- és vallásoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet 

figyelembe véve kell szervezni.  

Az óvoda napirendjét nem zavarhatja.  

Tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, a jelentkezés megszervezése az 

egyházi jogi személy feladata.  

Az óvoda köteles biztosítani a hit- és vallásoktatáshoz szükséges feltételeket.  

A nevelőtestület a feladatok ellátása során együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel.  
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A foglalkozások idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni a szülői szervezet 

véleményét.  

Az óvoda nem lehet elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem, vallási és világnézeti 

kérdésekben semlegesnek kell maradnia. 

 

 

6. Belső ellenőrzések rendje  

 
Az óvodavezetés a nevelőmunka, az óvodai élet bármelyik területe felett ellenőrzési joggal 

rendelkezik.  

Belső ellenőrzésre jogosult az óvodavezető, a vezető helyettes, munkavédelmi, tűzvédelmi felelős. 

Az intézményvezető és helyettese általános ellenőrzési joggal rendelkezik.  

A munkavédelmi felelős ellenőrzi a munka és balesetvédelmi előírások betartását, figyelmeztet a 

hiányosságokra.  

Évente két alkalommal, ill. szükség szerint szemlét tart, feltárja a balesetveszélyes eszközöket, 

helyszíneket. Írásbeli jelentést tesz az óvodavezető felé.  

A tűzvédelmi felelős ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását, a tűzoltó berendezések 

felülvizsgálatának, karbantartásának meglétét.  

Az ellenőrzés rendjét és konkrét területeit az éves munkaterv, valamit a munkaköri leírások 

tartalmazzák.  

Az ellenőrzésre jogosultak nevelőtestületi értekezleten, rendszeresen tartott megbeszéléseken 

számolnak be az ellenőrzés tapasztalatairól.  

 

A belső ellenőrzés célja:  

 

• a tervezett feladatok kellő időben, és megfelelő minőségben történő megvalósulása  

• megfelelő mennyiségű és minőségű információk gyűjtése, elemzése 

• a tényleges állapot összehasonlítása a pedagógiai céllal 

• a megvalósulás értékelése, ténymegállapítás és értékelés  

• visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról 

• a vezető tervező munkájának segítése.  

 

6.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  

 

A pedagógiai ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 

hatékonyságának fokozása.  

Az ellenőrzési ütemtervet az óvodavezető készíti el.   

Az ellenőrzés területe, módszere, ütemezése az éves munkatervben kerül megfogalmazásra.   

Az ellenőrzés kiterjed az egyes feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel 

összefüggő kérdésekre, a működési feltételek vizsgálatára.  

Az óvodavezető felelős az ellenőrzési tervben megfogalmazott feladatok megvalósításáért.  

Az intézményvezető az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja az óvodavezető - helyettest.  

Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt.  

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:   - óvodavezető - helyettes  

                                                                    - Szülői szervezet  

Az ellenőrzés tapasztalatairól írásos feljegyzés készül, amit az óvodavezető ismertet az érintett 

óvodapedagógussal.   

A nevelési tevékenység javítása érdekében a lényeges megállapításokról és a feladatokról javaslatot 

tesz. 

Az óvodapedagógus szóbeli vagy írásos észrevételt tehet.  

Kedvező tapasztalatok esetén az ellenőrzött elismerésben részesül.  
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A feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedés, felelősségre vonás követ.   

Az intézményvezető minden évben valamennyi óvodapedagógus munkáját ellenőrzi, értékeli.  

A nevelési évzáró értekezletén történik a pedagógiai munka belső ellenőrzésén szerzett tapasztalatok 

értékelése.  

Megállapításra kerülnek az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedések.  

Az anyagból intézményi beszámoló készül a Fenntartó részére.  

Az ellenőrzés célja: 

 

- az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása  

- a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése  

- a munka hatékonyságának fokozása. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái:  

 

Ellenőrzési területek 

 

• Szakmai pedagógiai munka: 

 

• csoportban folyó pedagógiai munka 

• a Lépésről - lépésre program elveinek való megfelelés 

• a helyi pedagógiai program céljainak, feladatainak, funkciójának megvalósulása 

• éves munkaterv feladatainak ellátása 

• gyermek - felnőtt interakciója 

• pedagógusok és családok kapcsolata. 

 

• Pedagógiai dokumentációk ellenőrzése: 

 

• csoportnapló 

• projekttervek 

• heti munkatervek  

• személyiségnapló.  

 

• Gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés: 

 

• eszközök berendezések használata 

• vagyonvédelem 

• gazdaságosság, takarékosság. 

 

• Munkáltatói jogkör ellenőrzési feladatai: 

 

• munkaidő hatékonysága, pontossága  

• munkavégzés minősége, eredménye  

• szabályok, előírások betartása. 

 

• Tanügyi-igazgatási feladatok: 

 

• tanügyi dokumentumok kezelése, adatkezelés 
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Az ellenőrzés fajtái:  

 

• tervszerű, előre megbeszélt szempont és időpont szerinti  

• spontán, alkalomszerű - a problémák feltárása, megoldása érdekében 

• napi felkészültség felmérése érdekében 

  

6.2. A gazdasági, pénzügyi ellenőrzés rendje  

 
Az ellenőrzés rendjét, szervezetét, feladatait jogszabályok írják elő [(1992.évi XXXVIII. törvény a 

költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, illetve az 

államháztartás működés rendjéről szóló 217/1998.(XII.30) Korm. rendelet].   

Kialakításáért, rendeltetésszerű működéséért a szerv vezetője a felelős. 

 

Az ellenőrzés célja:  

 

• biztosítja az óvodavezető számára a megfelelő mennyiségű és minőségű információt a 

törvényes működéshez  

• feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot, 

mulasztást  

• megszilárdítja a belső rendet  

• vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás, 

selejtezés megfelelő végrehajtását  

 

 Az ellenőrzés időpontját tekintve lehet:  

 

• előzetes: valamely gazdasági esemény megtörténtére irányuló jogszabályi rendelkezés 

• kiadását megelőzően: a döntés előkészítése megalapozottsága érdekében történő (költségvetés 

- készítés) 

• egyidejű: a pénzügyi-gazdasági végrehajtással párhuzamosan  

• azonos időben végzett (a gazdasági kihatással járó intézkedések indokoltsága és az ehhez 

kapcsolódó külső és belső bizonylatok megléte tartalmi-formai helyessége és 

szabályszerűsége vizsgálata) 

• utólagos: a pénzügyi-gazdasági eseményt a feladat végrehajtást követően végezzük (havi 

rovatelszámolás, eszköznyilvántartás, leltár, selejtezés) 

 

Az ellenőrzés felelősei:  

 

óvodavezető, óvodavezető – helyettes. 

 

 

7. Külső kapcsolatok rendje és formája  
    20/2012. EMMI rendelet 4.§ (1 – i)  

 

Az intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel:  

 

• Fenntartó  

 

- A kapcsolattartás napi szinten szükséges az intézmény működtetése, a Fenntartói elvárásoknak való 

megfelelés, és az intézmény érdekeinek képviselete miatt.  

Kapcsolattartó: óvodavezető, óvodavezető-helyettes 
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Az intézmény és a Fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed 

ki: 

 

- az intézmény átszervezésére, megszüntetésére 

- az intézmény tevékenységi körének módosítására 

- az intézmény nevének megállapítására 

- az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, a szociálisan 

adható kedvezményekre, költségtérítésekre, stb.) 

- az intézmény ellenőrzésére: 

- gazdálkodási, működési törvényességi szempontból 

- szakmai munka eredményessége tekintetében 

- az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint 

- a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, 

- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. 

 

Az intézmény és a Fenntartó kapcsolata eseti, törvényi előírás esetén: 

 

- az intézmény SZMSZ-e jóváhagyása és módosítása, a nevelési-pedagógiai programja jóváhagyása 

tekintetében. 

 

A Fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

 

- szóbeli tájékoztatás adása személyesen, illetve telefonon 

- írásbeli beszámoló adása, papír formájú ill. elektronikus levelezés útján 

- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel 

- a Fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele, annak végrehajtása céljából 

- speciális információ-szolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai 

tevékenységéhez kapcsolódóan. 

 

Fenntartó neve:   Bajót Község Önkormányzata 

Címe:     2533 Bajót. Kossuth L. u. 147. 

Elérhetősége:  tel./fax: +36-33/449-265 

+36-33/506-390 

e-mail cím:    polgarmesterihiv@bajot.hu 

 

• Általános Iskola  

 

-  a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése, az óvoda – iskola átmenet (az intézményváltás 

megkönnyítése érdekében a csoportvezető óvónő az első héten elkíséri gyermekeit az iskolai órákra) 

- az óvodavezető szoros kapcsolatot tart fenn az általános iskola vezetőjével 

-  az óvoda részt vesz a meghirdetett rendezvényeken 

-  továbbá segíti az információáramlást iskola és szülő között.  

 

A kapcsolatok lehetnek: 

 

• szakmai 

• kulturális 

• sport és egyéb jellegűek. 

 

A kapcsolatok formái: 
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• rendezvények 

• versenyek 

• gyermekprogramok 

 

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakul. 

 

Intézmény neve:  Kernstok Károly Általános Iskola Bajóti Tagintézménye  

Címe:    2533 Bajót, Petőfi Sándor u. 6.  

Elérhetősége: tel:  +36-33-449-252 

e-mail cím: 

Intézmény vezetője:  Várvölgyi Mónika 

 

• Pedagógiai Szakszolgálat  

 

Az óvodapedagógusok részt vesznek a szakmai fórumokon, előadásokon, esetmegbeszéléseken.  

Együttműködés a kijelölt logopédussal, utazó gyógypedagógussal.  

Megfelelő hely biztosítása munkájukhoz.  

Információáramlás segítése szülő és szakember között.  

 

Együttműködés megvalósulása:  

 

• a gyermekek szűrésében, fejlesztésében  

• beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárása, 

diagnosztizálása, ennek alapján szakvélemény készítése, majd terápiás ellátása 

• gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatásának megszervezése a szülők és a pedagógus 

bevonásával 

• az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez - iskolaérettségi vizsgálatok 

végzése -, ha a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségesség teszi. 

 

Logopédia: a logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a beszédhibák, valamint a nyelvi - 

kommunikációs zavarok javítása, az olvasás-, írás-, számolászavarok megelőzése és gyógyítása. 

 

Intézmény neve:  KEM Pedagógiai Szakszolgálat  

Címe:    2336 Nyergesújfalu, Irinyi u.1. 

Elérhetősége: tel:  +36-33-456-733 

+36-20-481-5470  

e-mail címe:   nypvsz@vnet.hu  

Intézmény vezetője:   

 

Logopédus neve:   Pálnik Judit 

Elérhetősége:   nypvsz@vnet.hu  

 

• Egészségügyi szolgálat  

 

Az intézmény gondoskodik a rábízott gyermekek felügyeletéről, az egészséges és biztonságos 

környezet feltételeinek megteremtéséről, valamint a rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatok 

megszervezéséről.   

A mindennapos, rendszeres felügyeletet egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg.  

Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van.  

Az éves munkaterv rögzíti a szűrővizsgálatok rendjét. 

 

Együttműködés megvalósulása gyermekek esetében:  
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• együttműködés az óvodaorvossal, védőnővel, fogorvossal 

• vizsgálatok feltételeinek megteremtése.  

 

 

Óvodaorvos neve:  dr. Szabó Péter  

Címe:    2533 Bajót, Kossuth L. u. 122/a 

Elérhetősége: tel.:  +36-33-449-279 

 

Védőnő neve:   Krötzer Katalin 

Címe:     

Elérhetősége:    

 

A védőnő a szülőket érintő kérdésekben – előre egyeztetett időben és témában – előadásokat, kötetlen 

beszélgetéseket tart az érdeklődőknek 

 

Együttműködés a dolgozók esetében:  

 

• kapcsolattartás a foglalkozás egészségügyi háziorvossal 

• az évenkénti szűrés előkészítése, dokumentálása.  

 

A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek.  

A szolgáltatás díját az intézmény költségvetésében tervezni kell. 

A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben, az intézményben jelentkező jogos 

igények szerint kell rendezni. 

 

Üzemorvos neve:  dr. Fekete György 

Címe:    2536 Nyergesújfalu, Madách I. u. 13. 

Elérhetősége: tel.:  +36-30-737 4277 
 
• Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat  

 

A rendszeres kapcsolattartás szervezése, felügyelete, irányítása az óvodavezető és a gyermekvédelmi 

felelős feladata.  

 

Kapcsolattartás a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében: 

 

• a gyermekjóléti szolgálat értesítése, amennyiben az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek 

látja 

• esetmegbeszélések, szakmai konzultációk – az óvoda részvételével a szolgálat felkérésére 

• a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé 

téve a közvetlen elérhetőséget  

• előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

 

Együttműködés a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó feladatot ellátó más: 

-  személyekkel, 

-  intézményekkel és 

-  hatóságokkal. 
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• Az óvoda segítséget kér a Gyermekjóléti Szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. Az óvoda a Gyermekjóléti Szolgálattal közvetlen 

kapcsolatot tart fenn. 

 

Intézmény neve:  Lábatlani KUCKÓ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Címe:    2541 Lábatlan, Zalka M.ltp.5. 

Elérhetősége:tel.:  +36-33-461-091 (székhely) 

     +36-33-514-054 (telephely) 

Címe:    Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 146.    

Kapcsolattartók neve 

Gyermekjóléti szolgálat: Tóth Ágnes 

Elérhetősége: tel.: 

Családsegítő szolgálat: Sallai Tiborné 

Elérhetősége: tel.: 

Kirendeltség címe:  2533 Bajót, Kossuth L. u. 84. 

Elérhetőségeik: 

 

• Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság: 

 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- tapasztalatcserék, tájékoztatások a gyermekek egyéni fejlődési üteméről, várható alkalmazkodási 

nehézségekről 

- segítségkérés, szaktanácsadás 

- szakvélemény kikérése. 

 

Intézmény neve:  KEM Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottság 

Címe:    2800 Tatabánya, Fő tér 1. 

Elérhetőség: tel.:  06-34-517-287 

e-mail:    szakertoitatabanya@gmail.com  

 

• Utazó gyógypedagógus  

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére szakosodott utazó gyógypedagógus a Szakértői 

bizottság által kiállított szakvélemény alapján habilitációs, rehabilitációs tevékenységei 

 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 

- adminisztráció, tervezőmunka 

- tapasztalatcserék, beszélgetések 

- egyéni fejlesztési terv készítése 

- egymás segítése. 

 

Gyógypedagógus neve: Karnis Mária 

Címe:    2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 49. 

Elérhetősége:   minden kedden és szerdán délelőtt az intézményünkben 

 

• Helyi közművelődési intézmény – Művelődési Ház: 

 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 

- látogatások 

- egymás rendezvényein, ünnepein történő megjelenés, közreműködés. 
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Intézmény neve:  Művelődési Ház 

Címe:    2533 Bajót, Kossuth L. u. 84. 

Elérhetőség, tel:  +36-33-200-033 

    +36-33-449-450 

Fax:    +36-33-200-034 

e-mail cím:    millenniumihaz@bajot.hu  

Intézmény vezetője:  Malagurszkiné Szabó Éva 

 

Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Zeneiskola 

 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

- látogatások, kötetlen beszélgetések 

- előadások megszervezése 

- rendezvények, bemutatók 

 

Intézmény neve:  Szabolcsi Bence Zeneiskola 

Címe:    2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 65. 

Elérhetőség, tel.:  +36-33-455-405 

 

• Más településen lévő óvodák:  

 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 

- látogatások, tapasztalatcserék 

- értekezletek, továbbképzések  

- rendezvények, kirándulások. 

 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása 

 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és sport 

tevékenység jellemző. 

Összetartó szerepe jelentős. 

A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban jelenik 

meg. 

Az óvodavezető a nevelőtestületet rendszeresen tájékoztatja a kapcsolatrendszerrel összefüggő 

tapasztalatokról. 

 

• ÁNTSZ:  

Alkalomszerű közegészségügyi ellenőrzést tart 

• Rendőrség, tűzoltóság:  

 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 

- programok, rendezvények 

- tanácsadás, tájékoztatás. 

  

Körzeti megbízott neve:  Balogh Attila 

Címe:     2533 Bajót, Kossuth L. u. 69 

Elérhetősége: tel.:   06-30-916-8053 

Segélyhívó:    112 

Ügyfélfogadás:   minden hónap utolsó csütörtök 13-14 óráig 
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• Roma Nemzetiségi Önkormányzat:  

 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 

- megbeszélések, tapasztalatcserék, tájékoztatások  

- rendezvényeken, ünnepeken való részvétel, közreműködés 

- tanácsadás, családsegítés. 

Önkormányzat elnöke: Janosütz József 

Címe.    2533 Bajót, Petőfi S. u. 16. 

Elérhetősége: tel.: 

8. Óvó - védő intézkedések  
    11/1994. MKM. rendelet, 20/2012. EMMI rendelet 168 – 169. §  

 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges 

feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.   

 

8.1.Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje  

 

Gyermekek  

 

A gyermekek rendszeres, megelőző jellegű egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe 

vehető szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles.  

Ennek keretében gondoskodni kell az óvodába járó gyermekek évenkénti fogászati, szemészeti és 

belgyógyászati szűréséről. 

Az egészségügyi ellátás az óvodai gyermekorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll.  

Az ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogorvosi asszisztens. 

 

Az óvodavezető feladatai az egészségügyi ellátás keretében:  

 

• gyermekorvosi, védőnői munka feltételeinek biztosítása az intézményben, a  

• szükséges pedagógusi felügyelet biztosítása  

• szükség szerint gondoskodik a gyermekek vizsgálatára történő előkészítés   

• megszervezéséről  

 

A csoportvezető óvónők gyermekvédelmi feladataik ellátása során figyelemmel kísérik az 

egészségügyileg veszélyeztetett gyermekeket, és fokozottan ügyelnek rendszeres orvosi 

ellenőrzésükre. 

Minden nevelési év elején megtörténik a szülők tájékoztatása, a vizsgálatokba beleegyező 

nyilatkozatok begyűjtése.  

Az intézmény működése során be kell tartani az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat 

által meghatározott szabályokat (fertőző gyermekek elkülönítése, szülő mielőbbi értesítése).  

Fertőző gyermekbetegség előfordulása esetén kötelező a többi szülő értesítése (faliújságon is).  

A további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre.  

 

Dolgozók  

 

A 33/1998 (VI.24.) MM.r. munkaköri, szakmai, ill. személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatról 

és véleményezésről szóló rendelet szabályai az irányadók.  

A részletes szabályokat az intézményi Munkavédelmi szabályzat tartalmazza.  

Az intézményben csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy foglalkoztatható.   
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Munkaviszony létesítésekor minden dolgozót a Fenntartó által megbízott Foglalkozás Egészségügyi 

Szolgálathoz irányítunk alkalmassági vizsgálatra.  

Továbbá időszakos orvosi vizsgálaton kell megjelenniük évente az intézményben 

foglalkoztatottaknak.  

Amennyiben a dolgozó nem tesz eleget a törvényi előírásoknak, úgy az óvodavezető vizsgálatot 

kezdeményezhet az érintett dolgozóval szemben.  

A vizsgálat során érvényesülnie kell a személyes adatok védelméről szóló jognak. 

Az intézmény egészségügyi felügyeletét az ÁNTSZ gyakorolja.  

 

 

8.2. Intézmény dolgozóinak feladata a gyermekbalesetek megelőzése érdekében  

        20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 169 § alapján 

 

Az óvodavezető a Munkavédelmi szabályzatban meghatározott személyekkel és gyakorisággal 

szemlét tart az óvodában.  

Hiányosság, meghibásodás esetén meghozza a szükséges intézkedéseket.  

 

Az óvoda vezetőjének feladata ellenőrizni: 

 

-  hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb 

időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó 

felügyelete mellett lehet 

-  hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – az ajzatok 

vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével 

- hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be. 

 

Minden óvodapedagógus és technikai dolgozó köteles meggyőződni arról, hogy a gyermekeket 

biztonságos környezet fogadja az óvodában.  

 

 

Feladatuk: 

 

-  haladéktalanul jelezzék az óvodavezető felé azokat a helyzeteket, melyeknek ellenőrzésében az 

óvodavezető felelős 

- a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések 

használatára, kezelésére 

- különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá 

- az esetleges meghibásodást azonnal jelezzék, hogy az óvodavezető intézkedhessen a kijavításáról  

- a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék 

- ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Ezért:  

 

-  Az óvodai séták, kirándulások alkalmával a biztonság érdekében csoportonként (20 gyerek) 

legalább 3 felnőtt kísérő szükséges. Az óvodapedagógus feladata meggyőződni arról, hogy a külső 

helyszínen az eszközök és a környezet biztonságosan használhatók-e.  

-  Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat, eszközöket vásárolhat. A játékot 

használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, 

feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert annak megfelelően 
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alkalmazni. Állapotukat folyamatosan nyomon kell követnie, szükség esetén javítania, selejteznie 

kell.  

 

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata az is, hogy: 

 

- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi 

épségére 

- a veszélyforrást jelentő munkahelyüket, eszközöket mindig zárják stb. 

- ha balesetet észlelnek, kötelesek azonnal értesíteni az óvónőt 

- ha veszélyforrást észlelnek, arra pedig haladéktalanul felhívni az óvónő figyelmét. 

 

Általános előírások 

 

A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint a foglalkozások, kirándulások előtt és egyéb 

esetekben szükség szerint mindkét óvodai csoportban ismertetni kell a következő védő-óvó 

előírásokat: 

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírások 

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások 

- a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 

 

A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni. 

Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

Az óvoda házirendjében kell meghatározni azokat a védő-óvó előírásokat, amelyeket a gyermekeknek 

az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

 

Az óvoda dolgozóinak feladata gyermekbalesetek esetén  

     20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 169. § alapján 

 

Minden óvodapedagógus felelős a csoportjába járó gyermekek egészségének és testi épségének 

megóvásáért. Amennyiben mégis bekövetkezik a gyermekbaleset, úgy az óvodapedagógus feladata:  

• sérült gyermek elsősegélyben részesítése  

• szükség esetén orvos, mentő hívása  

• a gyermek szüleinek értesítése  

• a balesettel kapcsolatos nyilvántartás vezetése 

• közreműködés a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleset 

• haladéktalan kivizsgálásában 

• a balesetről jegyzőkönyv készítése 

• az óvodavezető, illetve helyettes értesítése. 

 

Sérült, vérző, eszméletlen gyermeket az óvoda egyetlen dolgozója sem szállíthatja saját autóján! 

 

Óvodavezető feladata:   

 

• az óvodában történt baleset, sérülés kivizsgálása  

• az okok feltárása, szükséges intézkedések meghozatala  

• gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség  

• jegyzőkönyv felvétele 

• súlyos baleset esetén a Fenntartó azonnali értesítése, valamint  

• munkavédelmi szakember bevonása a kivizsgálásba 

• intézkedés a megelőzésről, hogy hasonló eset többet ne történhessen meg 
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Balesetvédelmi felelős feladata:  

 

• baleseti jegyzőkönyv felvétele az óvodapedagógus elmondása alapján.  

A jegyzőkönyv 1 – 1 példányát kapja a Fenntartó és a szülő, a harmadik példány az óvodában marad.  

 

 

Kártérítési felelősség 

 

A Munka Törvénykönyve 2012 évi I. törvény 179-190 §. szerint kerül alkalmazásra 
 

 

8.3. Gyermekvédelmi tevékenység  

       1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről…  

 

A nevelési év legelső szülői értekezletén minden csoportvezető óvodapedagógus informálja a szülőket 

az óvodában folyó gyermekvédelmi munkáról, a gyermekvédelmi felelős kilétéről és elérhetőségéről. 

Intézményi faliújságon kell megjeleníteni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények nevét, 

telefonszámát valamint az óvoda gyermekvédelmi felelősének nevét, elérhetőségét.  

Itt kell feltüntetni a gyermek elhelyezésének címét, telefonszámát arra az esetre, ha a szülő az óvoda 

zárásáig nem érkezik meg gyermekéért és telefonon sem lehet elérni.  

A gyermekvédelmi munka minden dolgozó feladata.  

Amennyiben az óvodapedagógus a gyermeknél veszélyeztetettségre utaló jelet tapasztal, és az óvodai 

intézkedési lehetőségei kimerültek, a gyermekvédelmi felelős által köteles jelezni a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé.  

A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén az óvoda vezetője a gyermekvédelmi felelős és a 

csoportvezető óvodapedagógusok javaslatára rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezi a gyermek lakó-, ill. tartózkodási helye szerint illetékes 

önkormányzatnál.  

A gyermekvédelmi felelős a nevelőtestület tagja.  

 

Feladata: 

 

• az óvoda vezetőjének megbízásából, a vezetővel együtt képviselni a gyermek és ifjúságvédelmi 

szempontokat, szervezni, irányítania, és személyes részvételével elősegíteni ezek érvényesülését 

• kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett gyermekek felkutatásával, 

helyzetük javításának szakszerű segítésével 

• a családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöböli a veszélyeztetett gyermekekre ható 

ártalmakat, védi őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól, illetve ellensúlyozza a veszélyeztető 

hatásokat 

•  a nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot 

•  munkájáról évente beszámol a nevelőtestületi értekezleten, illetve egyéb esetekben az 

intézményvezető utasítására a gyermekvédelmi munkájáról, a hátrányos illetve veszélyeztetett 

gyermekek érdekében tett intézkedésekről 

•  kapcsolatot tart konkrét esetekben a gyermekvédelmi szervekkel, a Szakértői Bizottsággal, 

gyámhatósággal, rendőrséggel, valamint a családokkal foglalkozó szakemberekkel 

•  rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a helyi 

önkormányzat kapcsolódó rendeleteit, és ezt a vezető óvónő és kollégái tudomására hozza 

•  segíti és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézményi szintű 

megállapítását 

•  részt vesz az értekezleteken, esetmegbeszéléseken 

• összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között 
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•  nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, az intézkedéseket, az 

eredményeket 

•  elősegíti a csoportvezető óvónők felderítő tevékenységét. Szükséges esetekben családlátogatást 

végez a csoport óvónőivel 

•  továbbképzéseket tart az óvodapedagógusoknak 

• részt vesz a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésében és a 

minőségbiztosításában. 

 

Az intézmény gyermekvédelmi felelőse: Varga Gáborné 

Elérhetősége:           +36-33-449-197 

 

8.4. Rendkívüli események, bombariadó esetén szükséges teendők  

 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek minősül minden olyan előre nem látható esemény, 

amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek és dolgozóinak 

biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.  

 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen:  

 

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

• tűz  

• robbanással történő fenyegetés  

 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt haladéktalanul jelenteni 

a közvetlen felettesének.  

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 

• gyermeksérülés esetén a szülőt, gondviselőt  

• egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve   

• a katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja. 

 

A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportnak a Tűzriadó terv és a Bombariadó terv 

mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.  

Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság 

információja alapján az óvodavezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy 

dönt. 

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:  

 

• Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a kijelölt dajkának a termen   

• kívül (pld. mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!  

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

elhagyásában segíteni kell!  
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• A helyszínt és a veszélyeztetett épületet a kijelölt dajka 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!  

 

A gyermekek elhelyezése a körzetileg legközelebb eső közösségi helyen történik.  

Az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg - felelős 

dolgozók kijelölésével gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:  

 

• a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról 

• a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról  

• a vízszerzési helyek szabaddá tételéről 

• az elsősegélynyújtás megszervezéséről  

• a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság,   

• tűzszerészek stb.) fogadásáról.  

 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az óvoda vezetőjének, vagy az 

általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:  

 

• a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, a veszélyeztetett épület   

• jellemzőiről, helyrajzáról 

• az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről…)  

• a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről  

• az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról.  

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, 

illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárnia 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.  

Az intézményben a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti, menekülő útvonalakat 

állandóan akadálymentesen kell hagyni!  

Bomba, vagy ismeretlen eredetű, gyanús idegen tárgy észlelése esetén az óvoda épületét minden bent 

tartózkodónak azonnal el kell hagynia!  

A bombariadóval kapcsolatos teendőket a helyszínen tartózkodó vezető köteles irányítani.  

 

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

 

• az intézmény neve, pontos címe  
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• emberélet van-e veszélyben  

• a vélt bomba által veszélyeztetett épületek  

• a bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma és a bejelentés időpontja.  

Rendkívüli eseményt, bombariadót az intézményvezető a szükséges és elengedhetetlen intézkedések 

megtétele után a Fenntartó felé haladéktalanul jelezni köteles!  

Az esemény után az intézményvezető írásos jelentést küld a Fenntartónak, mely tartalmazza az 

esemény leírását, a megtett intézkedéseket, az elhárítás módját és időtartamát, és az esetleges 

következményeket. 

 

8.5. Az intézményben történő dohányzás szabályozása  

      1999.évi XLII.törvény36.§, 37.§, 38.§, 39.§, 40,§, 2. §(1) bekezdés b) pont 2.§(2) bekezdés 

 

A nemdohányzók védelméről, és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályait, valamint az intézményen belüli dohányzást a fenti törvény szabályozza.  

Az épület és udvara füstmentes övezet.  

Az intézmény területén, valamint 5 méteres körzetében tilos a dohányzás!  

Abban az intézményben, ahol 6 évesnél fiatalabb gyermeket nevelnek, a törvény 2. § (2) bekezdése 

kimondja, hogy nem jelölhető ki dohányzó hely! 

A 40.§ értelmében a tilalmak és korlátozások megszegése pénzbírságot von maga után. 

Szankciók:   

 

•   Első alkalom szóbeli figyelmeztetés 

•   Egészségvédelmi bírság (helyszínen kiszabható) 

 

 

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje. Hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok.  
     20/2012. EMMI rendelet 4. § ( 1 )  

 

Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi 

hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a 

rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében 

határozza meg.  

Az óvoda jó hírének megőrzése, öregbítése az óvoda minden tagjának joga és kötelessége. A község 

által szervezett nemzeti ünnepeinken az alkalmazotti közösség és a gyermekek méltóképpen 

képviselik az óvodát. 

Nemzeti ünnepeinket a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével készítjük elő. 

Az ünnepélyeken minden dolgozónak részt kell vennie. 

 

• Március 15.  

• Október 23.  

 

Az óvodapedagógus feladata, hogy az ünnepet a gyermekek számára érthető tartalommal, formával 

tegye emlékezetessé, bensőségessé. A szervezésben az óvoda minden alkalmazottja részt vesz. 

Intézményünk helyi pedagógiai programja alapján a gyermeki élet hagyományos ünnepei a 

következők:  
 

• Mikulás  

• Karácsony  

• Farsang  

• Anyák napja  
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• Gyermeknap  

• Családi nap 

• Nagyok játék- és programszervezése 

 

Jeles napok:

• Márton nap 

• Víz napja  

• Föld napja  

• Madarak és fák napja 

• Májusfa állítása  

 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének megőrzése, 

illetve növelése, a hagyományokkal kapcsolatos szokások, ismeretek átadása, megőrzése. 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, átadásáról is. 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét az ünnepély, megemlékezés nevének és az irányadó, 

hozzávetőleges időpontjának megjelölésével az éves munkaterv tartalmazza. 

 

A hagyományápolás külsőségekben is megnyilvánul pl.:  

 

• az épület fellobogózásával  

• alkalomhoz illő ruha viselésével 

• jelkép használatával (logó) 

• az intézmény belső dekorációjával 

 

Hagyományok ápolása:  

 

• gyermekek születésnapjának megünneplése a csoportban 

• szüreti felvonulás 

• egészségheti rendezvények 

• őszi, tavaszi közös kirándulások  

• Luca napi búzaültetés 

• Pünkösd 

• nagycsoportosok kirándulása 
 

Az óvoda dolgozóival kapcsolatos ünnepek, hagyományok:  

 

• szakmai napok  

• újonnan belépő, vagy nyugdíjba menő alkalmazottak köszöntése  

• csapatépítő kirándulás  

• továbbképzések 

• tanfolyamokon szerzett ismeretek megvitatása az aktualitástól függően 

• a dajkák, pedagógiai asszisztens rendszeres tájékoztatása a nevelési feladatokról 

• munkaértekezlet az óvoda valamennyi alkalmazottjának részvételével évente két alkalommal. 

 

 

 

http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu/
mailto:ovoda@bajot.hu


Bajóti Hétszínvirág Óvoda                                                 2 5 3 3 Bajót, Kossuth Lajos utca 69. 

 

Web: http://bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu  -  e-mail: ovoda@bajot.hu  -  tel.: +36-33-449-197   44 

 

 

Az intézmény hagyományai, ünnepei érintik: 

 

• az intézménybe járó gyermekeket 

• a felnőtt dolgozókat 

• a szülőket. 

 

 

10. Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételei  
 

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésben részesülhet az a dolgozó, aki tartósan magas 

színvonalon végzi munkáját, kötelező órán kívüli foglalkozás terén minőségi többlet feladatot végez.  

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapítható - a közoktatási intézmény bármely 

alkalmazottja részére - egy alkalomra, illetőleg meghatározott időre.  

A meghatározott időre szóló kereset-kiegészítést havi rendszerességgel kell kifizetni.  

A havi rendszerességgel fizetett kereset-kiegészítés egy nevelési évnél hosszabb időre nem szólhat, de 

több alkalommal is megállapítható.  

A kereset kiegészítésben részesülő dolgozó személyéről és a kereset-kiegészítés összegének 

mértékéről az óvoda vezetője dönt.  

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetét a költségvetési törvények alapján a 

Fenntartó tervezi meg.  

 

Célja:  

 

• A pedagógiai program és az önértékelési szabályzat tartalmával, céljaival összhangban lévő 

feladatok magas színvonalú- adott esetben a pedagógusok és óvodai alkalmazottak szabadidejét is 

igénybevevő végzésének elismerését erősítse, munkateljesítmény ösztönzése. 

A támogatás keretösszegét a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza.  

 

Minősítési szempontok: 

 

Óvodapedagógusok: 

 

• gyermekközpontú pedagógiai szemléletmód 

• kiegyensúlyozott harmonikus kapcsolat gyermekekkel, szülőkkel, munkatársakkal 

• magas fokú tolerancia és empátia készség 

• szakmai igényesség, folyamatos önképzés, tájékozottság különféle szakirodalmakban 

• minőség a dokumentációban, átgondolt, pontos tervezőmunka 

• egymásra épülő nevelőmunka, felelősségtudat, szakmai felkészültség 

• aktív közreműködés, hozzáállás különböző pályázatok kidolgozásában 

• emberi és szakmai segítségnyújtás az arra rászoruló munkatársaknak és szülőknek egyaránt 

• részvétel szakmai egyesületek - regionális és országos - közoktatással foglalkozó testületek 

munkájában 

• pedagógiai program tökéletes ismerete 

• aktív részvétel az óvodai programok szervezésében 

• pozitív hozzáállás az óvoda egészét érintő, jó hírnevét elősegítő rendezvényekhez 

• csoporton belüli optimális összhang a munkában (óvónők és dajkák között) 

• nyitott, rugalmas hozzáállás az újdonságokhoz, sikerre való törekvés 

• fogékonyság a szakmai tapasztalatcserére, új ismeretek használata a mindennapokban 

• hatékony segítség az óvoda minőségirányítási rendszerének kiépítésében 

• közreműködés a minőségfejlesztési csoport munkájában. 
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Technikai dolgozók: 

 

• munkája során más dolgozókkal szemben korrektség és együttműködés  

• az óvoda tárgyi eszközeinek kíméletes használata, óvása 

• részvétel vállalása olyan plusz feladatok elvégzésében, ahol átlagon felüli   

• megfogalmazható munkateljesítmény, mérhető eredményesség 

• a gyerekekkel mindig türelmes, halk, szeretetteljes foglalkozás 

• óvónővel harmonikusan összhang 

• rugalmasság az újdonságokra 

• önálló, munkát javító, fejlesztő gondolatok.  

 

Kiemelkedő munkavégzésért járó kereset kiegészítés odaítélését kizáró okok:  

 

• fegyelmi vétség  

• igazolatlan hiányzás 

• 30 napnál hosszabb igazolt távollét 

• munkamorál megsértése 

• a teljesítményértékelés kevésbé alkalmas, nem alkalmas minősítése 

• pedagógushoz, óvodai alkalmazotthoz méltatlan, kirívó magatartás tanúsítása.  

 

 

11. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének, 

kezelésének 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. 

 

A Közoktatási Információs Rendszer (KIR) segítségével elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően.  

Az információs rendszerhez az óvodavezetőnek és az óvodavezető - helyettesnek van hozzáférési 

jogosultsága.  

A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény vezetője 

alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére.  

 

Az elektronikus rendszer használata során kinyomtatjuk és irattárban helyezzük el az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát:  

 

• az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 

• az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések 

• a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, módosítások 

• az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.  

 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

óvodavezető aláírásával hitelesített formában tároljuk.  

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 

korlátozzuk, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. 

Az óvoda vezetője nem rendelkezik hitelesített elektronikus aláírással, így a papír alapon elküldött 

(aláírt, lepecsételt) iratok felelnek meg a hitelesség kritériumainak. 
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Az intézmény nem használ elektronikus naplót. 

Intézményünkben az étkezések megrendelése, lemondása a Kölyök Kft. internetes elérhetőségi 

rendszerén keresztül történik. Hozzáférési jogosultsága óvodavezetőnek, óvodavezető-helyettesnek, 

és a vezető által megbízott személynek van. 

 

A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatványok: 

 

• nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú 

nyomtatvány: óvodai törzskönyv, ellenőrzési napló, munkahelyi baleseti jegyzőkönyv, szabadság 

engedély tömb 

• nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, elektronikus okirat: óvodai felvételi és 

előjegyzési napló, felvételi és mulasztási napló, óvodai szakvélemény, értesítés óvodai jogviszony 

létesítéséről, illetve megszüntetéséről, egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási napló, szakértői 

vélemény iránti kérelem 

• elektronikus úton előállított, meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány:  

óvodai csoportnapló, projektek, heti tervek, éves tervek, óvodavezetői ellenőrzési jegyzőkönyv, 

szakmai ellenőrzési jegyzőkönyv, kérelem óvodai felvételre, értesítés óvodai felvételről, 

óvodalátogatási igazolás, mulasztások igazolása, nyilatkozat étkezési kedvezmény igénybevételéről, 

alkalmazotti jogviszony keletkeztetésével, - a jogviszony alatti változásokkal és a megszüntetésével 

kapcsolatos dokumentumok, beutaló orvosi alkalmassági vizsgálatra, étkezési ív, gyermekek 

fejlődésének nyomon követése. 

 

A nyomtatványok érvényessége és hitelessége 

 

Akkor érvényes és hiteles, ha tartalmazza: 

 

• az óvoda nevét 

• oktatási azonosító számát 

• címét 

• a megnyitás és lezárás időpontját 

• az óvodavezető aláírását 

• papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjét. 

 

Az intézmény a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni: 

 

• alkalmazottak adatai 

• gyermeknyilvántartás 

• gyermekbaleset nyilvántartás, bejelentési kötelezettség. 

 

A fent nevezett adatok csak a jogszabályokban meghatározottak szerint továbbíthatók. 

 

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 terjed ki a nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület tagjainak 

egymás közti, 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. 
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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. 

 

 

12. Különös közzétételi lista és a közérdekű adatok kötelezettség teljesítésének 

rendje  
 

Az intézmény vezetője, mint a közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a 

különös közzétételi listában szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről az óvoda 

honlapján.  

A különös közzétételi lista az adott nevelési évre szóló munkaterv mellékletében is megtalálható.  

 

Tartalma:  

 

• az óvoda neve, címe, OM azonosító száma  

• személyi feltételek: végzettség, munkakör  

• gyermekcsoportok megnevezése, létszáma  

• a nevelési év rendje, nevelés nélküli munkanapok időpontja  

• nevelőtestületi értekezletek időpontja, tartalma  

• nemzeti, óvodai ünnepek megünneplésének ideje  

 

 

13. Záró rendelkezések  
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület fogadja el a Szülői Szervezet előzetes 

véleményének kikérésével. A Fenntartó jóváhagyása csak abban az esetben szükséges, ha 

többletterhek merülnek fel. Jelen szabályzatnál ez nem áll fenn.  

Az új SZMSZ hatályba lépésével egyidejűleg az előző érvényét veszíti.  

 

A hatályba lépett SZMSZ – t meg kell ismertetni:  

 

• az óvoda azon alkalmazottaival, akik nem tagjai a nevelőtestületnek  

• azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és meghatározott körben  

• használják helyiségeit.  

 

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára nézve 

kötelező. 

 

Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti: 

 

• nevelőtestület,  

• az óvodavezető,  

• a szülői közösség, valamint  

• előírhatja jogszabályi kötelezettség. 
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13. Legitimációs záradék 

 

A Szülői Szervezet véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő 

biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.  

 

 

 

 

……………………………………. …………………………………………… 

Szülői Szervezet elnöke  

 

 

A Bajóti Hétszínvirág Óvoda nevelőtestülete a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot 2016- 06-30-án 

tartott határozatképes ülésen 100% -os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület 

képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.  

 

Kelt: Bajót, 2017. június 30. 

 

 

 

…………………………………………..………………………………………  

                                     óvodavezető  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………..  

                         óvodavezető- helyettes 

 

 

 

………………………………………………………………… 
    nevelőtestület nevében 
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Az intézmény belső szabályozói 
 

Munkaköri leírások  

Házirend  

Pedagógiai Program  

Továbbképzési terv  

Önértékelési Szabályzat 

Egészségfejlesztési program 

Tűzvédelmi szabályzat  

Munkavédelmi szabályzat  

Belső ellenőrzési szabályzat  

Kockázat értékelés  

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat  

Nem dohányzók védelméről szóló szabályzat  

HACCP dokumentumok  

Selejtezési szabályzat  

Iratkezelési szabályzat  

Gyakornoki szabályzat  
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