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I. Általános rendelkezések

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (Knt.) 25.§-a „A köznevelési intézmény
működésére,  belső  és  külső  kapcsolataira  vonatkozó  rendelkezéseket  a  szervezeti  és  működési
szabályzat határozza meg.” 
Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete (EMMI r.)  a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet
tartalmazza  „A  nevelési-oktatási  intézmények  működését  meghatározó  dokumentumok
tartalmára, elkészítésére, alkalmazására vonatkozó szabályok”-at.
- 229/2012(VIII.28) korm. rend. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
-3632012. (XII. 17) az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény
- A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
- 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 
- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 
- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről 
- 1992. évi LXIII. évi törvény a személyes adatok védelméről 
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
- 138/1992 (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben 
- 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi szolgálatról 
- 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról 
- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről 
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
- 37/2001. (X. 12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről 
- 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 
- 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 
-  44/2007.  (XII.  29.)  OKM rendelet  a  katasztrófák  elleni  védekezés  ás  a  polgári  védelem  ágazati
feladatairól 
- 132/2000. évi kormányrendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről.
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
-  33/1998.  (VI.24.)  NM  rendelet  a  munkaköri,  szakmai,  illetve  higiénés  alkalmasság  orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről,
-  44/2000.  (XII.27.)  EüM  sz.  rendelet  a  veszélyes  anyagokkal  és  veszélyes  készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

 



II. Az intézmény adatai, általános jellemzői 

(Alapító okirat alapján)

1./ Intézmény neve: Pillangó Óvoda

2./ Székhelye: 
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 7.
Telefon: 36-304001465
E-mail: info@pillangoovoda.hu

3./ Telephelye: 9200 Mosonmagyaróvár,Szent István király út 9.

4./ Az intézmény fenntartója és alapítója:
Név: Népmese-ház Nonprofit Kft
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 9.

5./ Az intézmény felügyeleti szerve:
Győr - Moson - Sopron Megye Kormányhivatala Oktatási Osztály

6./ Az intézmény működési területe: Győr - Moson - Sopron Megye

7./ Az intézmény jogállása: önálló jogi személy

8./ Az intézmény gazdálkodása: Önállóan gazdálkodó

9./ Az intézmény típusa: Óvoda

10./ Az intézmény tevékenységei:

a./ ellátandó alaptevékenysége: 851011 Óvodai nevelés, ellátás
851225  Sajátos  nevelési  igényű  gyermekek,

tanulók  ellátása,  kiemelt  figyelmet
igénylő  gyermekek  nevelése,  sajátos
nevelési  igényű  gyermekek
fogyatékosságának  típusa  a  szakértői
vélemény  alapján:  az  a  különleges
bánásmódot  igénylő  gyermek,  aki  a  szakértői
bizottság  véleménye  alapján,  mozgásszervi,
érzékszervi,  értelmi  vagy  beszédfogyatékos,  több
fogyatékosság  együttes  előfordulása  esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd.

b./  az  alaptevékenységhez  kapcsolódó
kisegítő és kiegészítő tevékenység:

562912 óvodai intézményi étkeztetés
562917 munkahelyi étkeztetés
5629 Egyéb vendéglátás

c./ TEÁOR’08 szerinti besorolása 8510 Iskola előkészítő oktatás, külön fejlesztő
foglalkozás, játékos nyelvoktatás

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
8891 Gyermekek napközbeni ellátása

11./ Felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő/ 1 csoport,2 csoport összesen: 50 fő



12./ A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog:
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 7. 3947 helyrajzi szám alatt található ingatlan, mely
a  Fehér  Egér  Kft  tulajdonát  képezi,  akivel  Népmese-ház  Nonprofit  Kft  hosszú  távú  bérleti
szerződést  kötött.  Az  óvoda  felszerelési  és  berendezési  tárgyai  a  Népmese-ház  Nonprofit  Kft
tulajdonát képezik.
9200 Mosonmagyaróvár,Szent István király út 9.3946 helyrajzi szám alatt található ingatlan,mely
Dr.Novák Péter és Gyenis Beáta tulajdonát képezi,akikkel a Népmese-Ház Nonprofit kft hosszútávú
bérletiszerződést kötött.

13./ Az intézmény képviseletére jogosult személy:óvodavezető



III. Bevezető

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok
érvényesülése,  a  szülők,  a  gyermekek  és  pedagógusok  közötti  kapcsolat  erősítése,  az  intézményi
működés demokratikus rendjének garantálása érdekében az óvoda nevelőtestülete és az alkalmazotti
közössége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a következő
Szervezeti és Működési Szabályzatot
(továbbiakban: SZMSZ) fogadta el.

Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa a Pillangó Óvoda működésének szabályait, a jogszabályok által
biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok.

Elfogadásakor és módosításakor egyetértési jogot gyakorol – jogszabályban meghatározottak szerint a
szülők közössége a szülői szervezet. Az egyetértési jog gyakorlásának lehetőségét az intézményvezetője
biztosítja, egyúttal felelős is érte.

A szabályzatot a nevelőtestület az alkalmazotti közösség, a szülői szervezet véleményének kikérésével
fogadja el. Az intézmény fenntartójának egyetértése szükséges azon rendelkezések érvénybelépéséhez,
amelyből a fenntartóra többletkötelezettség hárul.  

A Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  nyilvános  dokumentum,  a  nyilvánosságra  hozás  felelőse  az
intézményvezetője. 

Az SZMSZ időbeli hatálya
A SZMSZ érvényessége határozatlan időre szól, évente egy alkalommal felül kell vizsgálni. 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed:
• Az intézménnyel jogviszonyban álló minden alkalmazottra.
• Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve

azokra, akik részt vesznek az intézmény feladatainak megvalósításában.
• A szülőkre, (azokon a területeken, ahol érintettek).

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:
• Az intézmény területére
• Az intézmény munkájára
• Az óvoda által szervezett – a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – óvodán kívüli

programokra

IV. Szervezeti felépítés

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az
intézmény feladatait  a  jogszabályi  előírásoknak és a  tartalmi követelményeknek megfelelően magas
színvonalon  láthassa  el.  A munkavégzés,  a  racionális  és  gazdaságos  működtetés,  valamint  a  helyi
adottságok, körülmények és igények figyelembevételével alakítottuk ki a szervezeti egységet.

Az intézmény szakmai és  gazdasági  tekintetben önálló.  Szervezetével  és  működésével  kapcsolatban
minden olyan kérdésben dönt, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A döntések előkészítésében, végrehajtásában részt vesznek a pedagógusok, az alkalmazottak és a szülők
is.



A kötelezően foglalkoztatandó alkalmazottak létszámát a hatályos jogszabályi előírások tartalmazzák.
A foglalkoztatottak engedélyezett létszámát nevelési évenként a fenntartó határozza meg a mindenkori
hatályos jogszabály alapján
(szervezeti felépítés vázrajza mellékletben becsatolva)

V. Pillangó Óvoda

1. Az óvoda szervezeti struktúrája

• Az intézményvezetési szerkezete 
Az intézmény élén az intézményvezető áll, aki egyszemélyi felelősséggel vezeti az óvodát, ellátja – a
jogszabályok maradéktalan figyelembevételével – a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló,
az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.
Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét
elsődlegesen a nemzeti köznevelési törvény határozza meg. Hatáskörébe tartozik a rendelkezésre álló
költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 
Az intézményvezető – a köznevelési törvénynek megfelelően – egy személyben felelős:
• az intézmény szakszerű és törvényes működéséért
• az ésszerű és takarékos gazdálkodásért
• személyi és tárgyi feltételek biztosításáért a rendelkezésre álló költségvetés alapján 
• az  intézményi  szabályzatok  elkészítéséért,  a  jogszabályi  előírásoknak  való  folyamatos

megfeleltetéséért
• az intézmény képviseletéért
• az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyásáért
• a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért
• a szakmai munka irányításáért és ellenőrzéséért
• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, szakszerű végrehajtásukért
• a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért
• nemzeti ünnepek és intézményi ünnepségek munkarendhez igazodó méltó megszervezéséért
• a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért
• a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért
• a munka- és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért
• a gyermekbalesetek megelőzéséért
• a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért
• együttműködés az intézményi egységekkel
• együttműködésért a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel 
• a humánerőforrás biztosításáért és fejlesztéséért
• a KIR3-adatszolgáltatás hitelességéért
• a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért
• a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért
• a szabályzatok betartásának biztosításáért a munkaköri leírások és a vezetői ellenőrzés útján

Az intézmény vezetője felel:
• a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak, az irányító szerv

által meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért
• a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság, az eredményesség követelményeinek

érvényesítéséért
• a használatába adott vagyon vagyonkezelői jogának rendeltetésszerű gyakorlásáért



• a belső kontrollrendszer kialakításáért, működtetéséért, fejlesztéséért
• a  tervezési,  beszámolási,  információszolgáltatási  kötelezettség  teljesítéséért,  valamint  annak

teljességéért és hitelességéért
• az intézményi számviteli rendért.

Az intézményvezető feladata:
• a nevelőtestületi értekezletek előkészítése
• a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése
• a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése
• a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi

feltételek biztosítása
• a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel  
• a szülői szervezettel való együttműködés
• együttműködés a civil szervezetekkel
• a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása
• az  intézmény  működésével  kapcsolatban  döntés  minden  olyan  ügyben,  amelyet  jogszabály,

közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe
• rendkívüli szünet elrendelése – a fenntartó egyidejű értesítése mellett –, ha az intézményre kiterjedő

veszélyhelyzet  miatt  annak  működtetése  nem  lehetséges  (időjárás,  járvány,  természeti  csapás,
elháríthatatlan ok)

• a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és
munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben

• az  intézmény külső  szervek  előtti  teljes  képviselete  azon  lehetőség  figyelembevételével,  hogy a
képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat

• a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátása
• az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak irányítása

A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést
indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának
külső szakértővel történő értékelése céljából.

Az intézményvezető kizárólagos hatásköre a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási
jogkör.

1.2. A vezető intézményben való benntartózkodásának rendje
Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását.
Ennek érdekében a vezető intézményben való tartózkodásának rendje a következő:
Intézményvezető naponta 8 órától 16 óráig az intézményben tartózkodik.

Amennyiben tartós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hiányzás vagy hivatalos elfoglaltság
esetén  az  egybeeső  munkarend  miatt  az  intézményvezető  vagy  folyamatos  benntartózkodása  ezen
időszakban nem oldható meg, úgy a helyettesítés rendjére vonatkozó szabály szerint kell eljárni.

1.3. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje

Az intézményvezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését teljes felelősséggel az
óvodában  az  esetileg  megbízott  intézményvezető-helyettes(aki  a  pedagógusok  közül  a  legtöbb
óvodapedagógusi  munkaviszonnyal  rendelkezik)  látja  el,  az  azonnali  döntést  nem igénylő,  a  vezető
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével.



1.4. Az óvoda munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 

1.4.1. Munkaviszony 
Nevelő-oktató  munka  -  óvodai  nevelés  keretében  gyermekekkel  való  pedagógiai  célú  közvetlen
foglalkozás – pedagógus-munkakörben,  vagy munkaviszonyban látható el.
A nevelő és oktató munkát szakképzett szakemberek segítik.
A nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak körét a Knt. 1-3 melléklete határozza meg, 

Az  intézményvezető  az  alkalmazottak  esetében  belépéskor  munkaszerződésben,  vagy  kinevezésben
határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű
illetménnyel foglalkoztatja. Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is
foglalkoztathat külsős személyeket. 
Az  intézmény  megbízási  szerződést  köthet  saját  dolgozójával  munkakörén  kívül  eső  feladatra,
határozott időre, átmeneti időszakra. 

1.4.2. A munka díjazása
A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell munkaszerződésben, vagy kinevezési okmányban
rögzíteni. A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők. 

1.4.3.  A  munkavégzés  teljesítése,  munkaköri  kötelezettsége,  hivatali  titkok
megőrzése: 

• A  munkavégzés  teljesítése  az  intézményvezetője  által  kijelölt  munkahelyen,  a
munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányokban leírtak szerint történik.

• Az óvodában dolgozók  orvosi vizsgálatát az üzemorvos látja el. 

Az ellátás kiterjed: 
- az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatra 
- a soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatra.  

• A  dolgozó  köteles  munkakörébe  tartozó  munkát  képességei  kifejtésével,  elvárható
szakértelemmel  és  pontossággal  végezni,  a  hivatali  titkot  megtartani.  Ezen  túlmenően  nem
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben
jutott  tudomására,  és  amelynek  közlése  a  munkáltatóra,  vagy  más  személyre  hátrányos
következményekkel járhat. 

• A dolgozó munkáját  az  arra  vonatkozó szabályoknak és  előírásoknak,  a  munkahelyi  vezető
utasításainak, valamint szakmai előírásoknak-elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 

• Amennyiben adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a
kérdésekben,  amelyek  hivatali  titoknak  minősülnek,  és  amelyek  nyilvánosságra  kerülése  az
intézmény érdekeit sértené. 

Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 
- a dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok 
- a tanulók - gyermekek személyiségi jogaihoz fűződő adatok. 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a
hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 



1.4.4. Munkaidő beosztása 
A  munkarendet  a  szakmai  törvények,  jogszabályok  szerint  kell  kidolgozni.  Ennek  hiányában  a
munkáltató állapítja meg. 
Az intézményben a hivatalos munkarend a következő: 
Nyitvatartási idő: Hétfőtől — Péntekig: 7.30 órától – 17 óráig, 

1.4.5. Szabadság 
Az éves rendes szabadság kivételéhez tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadságok
engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult. 
A dolgozók szabadságát,  annak  mértékét  a  KNT-ben  foglalt  előírások szerint  kell  megállapítani.  A
dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartás vezetéséért az intézményvezető felelős.
 

1.4.6. A helyettesítés rendje 
Az intézményben folyó  munkát  a  dolgozók ideiglenes  vagy tartós  távolléte  nem akadályozhatja.  A
dolgozók távolléte esetére helyettesítési rendszert kell kidogozni, melynek felelőse az intézményvezető. 
A helyettesítéssel kapcsolatos egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell
rögzíteni. Ezt lehet belső utasításban is szabályozni ez az intézményvezető feladata. 
Az alkalmazottnak a munkából való távolmaradását  a  lehető legkorábban,  előzetesen jelentenie kell
közvetlen felettesének, hogy gondoskodni lehessen a szakszerű helyettesítéséről. 
Az óvodapedagógus szakszerű helyettesítése érdekében a csoportnaplót naprakészen az óvodában kell
tartani.

1.4.7. Kártérítés 
A munkavállaló  a  munkaviszonyból  eredő  kötelezettségének  vétkes  megszegésével  okozott  kárért
kártérítési  felelősséggel  tartozik.  Szándékos  károkozás  esetén  a  munkavállaló  a  teljes  kárt  köteles
megtéríteni.  A munkavállaló  vétkességére  való  tekintet  nélkül  a  teljes  kárt  köteles  megtéríteni,  a
visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén
amelyeket  állandóan  őrizetben  tart,  kizárólagosan  használ,  vagy  kezel  és  azokat  jegyzék  vagy
elismervény alapján vett  át.  Amennyiben a kárt  többen okozták egyetemleges kötelezettségnek,  van
helye. A kár összegének meghatározásánál a Munkatörvénykönyve 172—173 §. az irányadó.

1.4.8. Anyagi felelősség 
Az  intézmény  valamennyi  dolgozója  felelős  a  berendezési,  felszerelési  tárgyak  rendeltetésszerű
használatáért, gépek — eszközök, szakkönyvek megóvásáért. 

1.4.9. A kiadmányozás szabályai
Az óvoda kiadmányozási joga az intézményvezetőt illeti meg.
Az intézmény nevében aláírásra  az  intézményvezető jogosult,  akadályoztatása  esetén  –  az  azonnali
intézkedést igénylő ügyiratokra vonatkozóan – aláírási jogot gyakorolhat az óvodavezető-helyettes.
Rendkívüli  esetben  az  aláírási  jogkört  írásos  felhatalmazás  alapján  megbízott  pedagógus  is
gyakorolhatja.
Az átruházott jog gyakorlójának az aláírás előtt az óvodavezetőt tájékoztatnia kell.

1.4.10. Nyilatkozat tömegtájékoztatási szervek részére 
A tömegtájékoztató  eszközök  munkatársainak  tevékenységét  az  intézmény  dolgozóinak  az  alábbi
szabályok betartása mellett kell elősegíteniük. 



A tömegtájékoztató eszközök (televízió,  rádió,  sajtó)  képviselőinek adott  mindennemű felvilágosítás
nyilatkozatnak minősül. 

A felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat. 
• az intézményt érintő kérdésekben nyilatkozattételre az intézményvezető jogosult,

• elvárás,  hogy a tömegtájékoztatási eszközök munkatársainak kérdésére udvarias,  egyértelmű,
konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények
objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel,

• a  nyilatkozatok  megtételekor  minden  esetben  tekintettel  kell  lenni  a  hivatali  titoktartásra
vonatkozó rendeletekre, valamint az jó hírnevére és érdekére,

• nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek időelőtti
nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart okozna. Az intézménynek anyagi
vagy erkölcsi kárt okozna,

• továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik,

• a nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített anyagot a közlés előtt megismerje. 

1.5. Az intézmény munkaterve 
Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez kikéri a
fenntartó, óvodai szülői szervezet, közösség véleményét is. 
A munkatervet  az  intézményvezetője  készíti  el,  és  a  nevelőtestület  (az  alkalmazottak  közössége
véleményének  kikérésével)  fogadja  el  a  tanévnyitó  nevelőtestületi  értekezleten.  Betartása,  a  benne
foglaltak teljesítése mindenki számára kötelező.

1.6. A nevelési év rendje 
Nkt.  8.§ (1) bekezdése kimondja,  hogy az óvoda a gyermek három éves korától  a  tankötelezettség
megkezdéséig  nevelő  intézmény.  Az óvoda felveheti  azt  a  gyermeket  is,  aki  a  harmadik  életévét  a
felvételtől számított fél éven belül betölti be, feltéve, hogy minden, a településen vagy a felvételi körzet
településein található hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
A  nevelési  év  helyi  rendje  tartalmazza  az  intézmény  működésével  kapcsolatos  legfontosabb
eseményeket és időpontokat: 

• az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
• a szünetek időtartamát,
• az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
• az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,
• a bemutató foglalkozások rendjét,
• a nyílt napok megtartásának a rendjét,
• a nyári nyitva tartás rendjét és
• minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést. 

A nevelési év minden év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. 
A nyári időszakban (június 15-től augusztus 31-éig) az óvoda  a nyitvatartási rendben szabályozottak
szerint működik. 
Az  intézmény  egy  nevelési  évben  legfeljebb  5  nevelés  nélküli  munkanapot  szervezhet.  Az  óvodai
nevelés nélküli munkanapon – a szülő igény esetén – az óvoda ügyeleti rendszerben ellátja a gyermekek
felügyeletét.
Az óvodai  nevelési év rendjét az óvoda épületében, jól látható helyen ki kell függeszteni, továbbá a
nevelési év kezdetén tartott szülői értekezleten ismertetni kell minden csoportban a szülőkkel. 



1.6.1. A nyitva tartás rendje
Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel működik.
Az óvoda  a  nevelési  évben  hétfőtől  -  péntekig  7.30  órától  17  óráig  tart  nyitva.   Az  óvoda  teljes
nyitvatartási idejében  7.30 órától 17 óráig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. 
Az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlesztő  foglalkozásokat elsősorban délelőtt 8 órától – 12
óráig szervezik, de a gyermekek egyéni fejlesztése áthatja az egész napos nevelőmunkát. 
Heti pihenőnapon és munkaszüneti napon az óvoda zárva tart.
Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajka nyitja, és délután a munkarend szerinti dajka
zárja 17 órakor.
Az óvoda dolgozóinak munkarendje, a személyre szóló munkaidő-beosztás az adott nevelési évre szóló
munkaterv melléklete.
Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az intézményvezetője engedélyezi.

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre, engedélyt, az óvoda vezetője rendeli el.

Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott téli zárva tartás alatt szünetel.

A  nevelés  nélküli  munkanapok,  továbbá  az  ünnepek  időpontjáról  az  első  szülői  értekezleten
tájékoztatást kell adni, valamint minden csoport faliújságján szeptemberben ki kell függeszteni, és az
óvoda honlapjára fel kell tenni.
 

1.6.2. Az óvodai jogviszony létesítése és feltételei
Nkt. 45.§ kimondja, hogy
(1)  Magyarországon  minden  gyermek  köteles  az  intézményes  nevelés-oktatásban  részt  venni,
tankötelezettségét teljesíteni.
A jegyző gondoskodik: 

• az óvodai nevelésben kötelezően résztvevő és a tankötelesek korú gyermekek nyilvántartásáról,
• rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára, 
• hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, 
• a szakértő vizsgálaton való megjelenést. 

Az illetékes kormányhivatal:
Az  óvodás  gyermekekről  vezetett  nyilvántartást  megküldi  a  lakóhely,  ennek  hiányában  a
tartózkodási hely szerint illetékes óvodának.

A fenntartó feladata:
30 nappal az óvodai beiratkozás kezdete előtt  hirdetményt vagy közlemény tegyen közzé a helyben
szokásos módon a beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről. 

A szül  ő:
• az  óvodai  nevelésben  történő  részvételre  jogszabály  alapján  kötelezett  gyermekét  köteles

beíratni.
•  Ha külföldön  teljesíti  a  gyermek a  tankötelezettségét  köteles  írásban értesíteni  a  gyermek

lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt, illetve  a járási hivatalt.
•

Az óvodai beiratkozásnál:
• be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági

bizonyítványt,  
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványát.



Az  óvodába  jelentkezők  felvételéről,  vagy  elutasításáról  az  intézmény  vezetője  írásban  értesíti  a
szülőket

A felvételt nyert gyermekek névsorát jól látható helyen, az óvoda hirdetőtábláján kell kifüggeszteni. 
Az elbírálás alapján történt felvételekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az intézményvezetője:
• Az  óvodai  felvételi,  átvételi  kérelem  elbírálásáról,  a  döntést  megalapozó  indokolással,  a

fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.
•  Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az

előző óvoda vezetőjét is.
• A kötelező felvételt  biztosító óvoda vezetője a Nkt.  45.§ (10) bekezdése szerint megküldött

nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, járási hivatalt

• ha gyermeket az óvodába nem íratták be, 
• vagy olyan gyermeket vett fel vagy át, 

 akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a 
 nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van.

Az óvodába felvett gyermeket:
• az óvoda nyilvántartja.
• ha óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda

feladata,
• az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt, akinek óvodai jogviszonya megszűnt.

A felvett gyermeket az óvodába beíratja a szülő augusztus hónap utolsó hetében. Beiratkozáskor a szülő
átveszi az óvoda házirendjét, amit aláírásával tanúsít. Az óvodába járás a gyermekek beszoktatásával
kezdődik, melynek módját a csoportvezető óvodapedagógus és a szülők együtt megbeszélik, figyelembe
vételéve a gyermek fejlettségét és érdekeit. 
Az óvodai felvétel folyamatos. Az óvodalátogatás megkezdéséhez orvosi igazolás szükséges. 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, Nkt. Törvény 53.§ alapján, ha
• a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
• a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
• a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.

1.6.3. A gyermekek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának
a rendje
Reggel 7.30 órától 8.30 óráig  gyülekeznek a gyermekek. 
7.30 órától 17 óráig   a pedagógiai program alapján, az éves munkatervnek megfelelően, a heti és a napi
rendben betervezett óvodai élet folyik, ebben az időszakban kerül sor a gyermekek egyéni fejlesztésére,
az iskolai életre való felkészítésre.  

Az óvodába érkezés reggel 7.30 és 8.30 óra között történik, hogy a gyermekek további napirendjét ne
zavarják meg. 
Ha szükséges, ebéd után 12,15 órától -12.30 óráig lehet elvinni a gyermeket az intézményből. 
Délután a hazavitel ideje: 15,30 órától – 17 óráig. 



1.6.4. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolása 
 A rendelet kimondja, hogy beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a
nevelési-oktatási intézményt. 
Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg:

• gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről,
• lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. 

Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, az orvosnak kell
igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.

Ha gyermek távol marad, mulasztását igazolnia kell. 
Igazolt, ha

• a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi az óvodába,
c)   a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
d)   a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott

kötelezettségének eleget tenni.
Igazolatlan a mulasztás, ha a gyermek távolmaradását nem igazolják.

Az a gyermek, aki a közoktatási törvény 24.§ (3) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, annak a tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes járási hivatal szabálysértési hatóságát és a jegyzőt értesíti az intézményvezető. 
Az  értesítést  követően  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  az  óvoda  bevonásával  haladéktalanul  intézkedési
tervet készít, melyben

• a mulasztás okát feltárja, 
• meghatározza  a  tanulót  veszélyeztető  és  az  igazolatlan  hiányzást  kiváltó  helyzet

megszűnését, 
• a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos,  továbbá a gyermek érdekeit  szolgáló

feladatokat .
•

 
A felvételi és mulasztási napló a csoportba beírt gyermekek adatait és hiányzásait rögzíti. Napra kész
vezetéséért a csoportban dolgozó óvodapedagógusok a felelősek. Az  óvónő  a gyermekek igazolatlan
mulasztását nyomon követi és jelzi az intézményvezetőnek, ha a gyermek igazolatlanul hiányzott és
akkor is, ha az igazolatlan hiányzás meghaladta a megengedett mértéket. Az intézményvezető megteszi
a szükséges intézkedéseket (felszólítás, feljelentés)

1.6.5. Az étkezési hozzájárulás befizetésének és visszatérítésének a szabályai 
A fenntartó döntése alapján óvodánkban a gyermekek étkeztetése 2017. szeptember 01 – től ingyenes. 

„A nevelési-oktatási intézményben kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek egészséghez, biztonsághoz
való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyekbe beletartozik az
egészséges táplálkozás is.

2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének a rendje
Az óvodai munkaterv része.
 Az ellenőrzés kiterjed: a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére és a
munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre.

2.1. Az ellenőrzés fajtái
• Tervszerű, a munkatervben rögzített szempontok alapján.
• Alkalomszerű ellenőrzés célja:

• a problémák feltárása, megoldása érdekében,
• eredményesség mérése, a napi felkészültség felmérésének érdekében,



• az ellenőrzési ütemterv, illetőleg írásban rögzített munkamegosztás alapján, a pedagógiai
munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli
az alkalmazottak munkáját.

Az intézményvezetője a felelősségi területén kötelezően, szakmai téren, a tájékozódás szintjén végzi
ellenőrzési feladatait.

Az  ellenőrzés  tapasztalatait,  majd  a  feladatok  meghatározását  az  ellenőrzöttel  ismertetni  kell.  Az
általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel értelmezni, értékelni kell.

2.2. A belső ellenőrzés elvei és általános szabályai 
Az óvodai nevelés belső ellenőrzésének rendjét az intézményvezető tervezi és szervezi meg. A belső
ellenőrzés  évente  elkészítendő nyilvános  ellenőrzési  terv  szerint  történik,  amely az  éves  munkaterv
része. 
Az  ellenőrzés  tapasztalatait  a  pedagógusokkal  egyénileg  kell  megbeszélni.  Az  általánosítható
tapasztalatokat ismertetni kell és meg kell vitatni a nevelőtestületi értekezleten. 
Az intézményvezető szükség szerint  eseti  ellenőrzéseket  is  elrendelhet  szakértő  bevonásával,  ennek
anyagi következménye is van.  

2.3. A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak köre

- az intézményvezetője, 

2.4. A belső ellenőrzés módszerei 

- csoportlátogatás előre meghatározott szempontok alapján, megfigyelés
- dokumentációk (csoportnapló, felvételi és mulasztási napló, étkezési lapok, igazolások, fejlődési 
   lapok, egyéni fejlesztési tervek) vezetésének ellenőrzése (tervezési, értékelési, tanügyi-
   igazgatási)
- szóbeli, vagy írásbeli beszámoltatás
- bejárás, leltározás.

A  belső  ellenőrzés  legfontosabb  feladata  az  intézményben  folyó  pedagógiai  tevékenység
eredményességének,  szakszerűségének,  célszerűségének  és  hatékonyságának  a  vizsgálata,  annak
feltárása,  hogy  milyen  területen  szükséges  erősíteni  a  tevékenységet,  milyen  területeken  kell  a
rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, illetve bővíteni.

Területei:

• Szakmai-pedagógiai tevékenység
• Tanügy-igazgatási feladatok ellátása
• Munkáltatói jogkörből adódó feladatok (határidők, jogszabályi előírások betartása)

Alapelvei:
• konkrétság
• objektivitás
• folyamatosság
• tervszerűség
• pedagógiai önállóság tiszteletben tartása
• humánus megközelítés, kölcsönös bizalom



• önállóság, önértékelés fejlesztése
• pozitívumok erősítése
A pedagógiai munka éves ellenőrzési ütemtervét  az intézményvezető készíti el.

Az ellenőrzési terv az éves munkaterv része. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit,
módszereit, szempontrendszerét és ütemezését.
Az  ellenőrzési  tervet  az  intézményben  nyilvánosságra  kell  hozni.  Az  ellenőrzés  kiterjed  az  egyes
feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre.

Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető felel.
Az intézményvezető az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonja a vezető-helyettest. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt.
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet  a szülői szervezet is.

Az ellenőrzés tapasztalatairól írásos feljegyzést kell készíteni, azt az érintett óvodapedagógussal, illetve
dolgozóval ismertetni kell, aki arra szóban vagy írásban észrevételt tehet.
Az intézményvezető minden évben az  óvodapedagógus és technikai dolgozó munkáját értékeli legalább
egy alkalommal.
A  pedagógiai  munka  belső  ellenőrzésének  eredményeit,  illetőleg  az  ellenőrzés  általánosítható
tapasztalatait  a  nevelési  évzáró  értekezleten  értékelni  kell,  megállapítva  az  esetleges  hiányosságok
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

3.  A  belépés  és  benntartózkodás  rendjét  azok  részére,  akik  nem  állnak
jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel
A  gyermekeket  kísérő  szülők,  nagyszülők,  testvérek  a  Házirendben  meghatározott  módon
tartózkodhatnak az óvoda épületében, annak helyiségeiben. 

A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás- orvos, védőnő, iskolaigazgató- az
intézményvezetővel történő egyeztetés szerint történik. 

Az óvodai csoport  és a gyermeki tevékenységek látogatását más személyek részére az intézményvezet ő
engedélyezi. 

Azok a személyek, akik üzleti  tevékenységükkel,  vagy bármilyen más eseti  ügyükkel kapcsolatosan
kívánnak az óvodába belépni, benntartózkodni, az intézményvezetőtől  kérnek engedélyt. 

A bejárati előszoba, a vezetői iroda áll nyitva a külső személyek számára. 

Különleges védelemben azok a  helységek részesülnek  amelyekben a  gyermekek nevelése  folyik,  /a
házirend rögzíti  ezen  helységeket./  Az  ilyen  helységekbe  történő belépés  külső  személyek számára
minden esetben csak kötött, ellenőrzött formában valósulhat meg. 

A melegítőkonyhába a dolgozókon és a személyzeten kívül – kivéve ellenőrzést végző személy - belépni
tilos!

4. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája, rendje
A szülői szervezet az óvoda valamennyi szülőjének a képviseletét látja el.
Dönt

• Saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,
• Tisztségviselőinek megválasztásáról.

Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri: 
• a gyermeki jogok érvényesülését,
• a pedagógiai munka eredményességét, 
• a  gyermekek  csoportját  érintő  bármely  kérdésben  kérhet  a  nevelés-oktatási

intézményvezetőjétől.  



A szülői munkaközösség munkatervét beépítjük az intézmény éves munkatervébe.
Az  intézményvezető  és  az  óvodai  Szülői  Munkaközösség  képviselője  szükség  szerint,  de  legalább
félévenként tart értekezletet, ahol az óvodavezető tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. Minden
megbeszélésen jegyzőkönyv készül.
A törvényi jogköröket biztosítjuk.

Az óvoda a Szülői Munkaközösség részére véleményezési jogosultságot biztosít: 
- a Szervezeti és Működési Szabályzat, szülőket érintő rendelkezéseiben, 
- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

- az óvoda és a család közötti kapcsolattartás rendjének és a gyermekvédelmi feladatoknak a
   meghatározásában,       
- a házirendet érintő kérdésekben.

5.   A vezetők  és  szervezeti  egységek  közötti  kapcsolattartás  rendje,  formája,
továbbá  a  vezetők  közötti  feladatmegosztást,  kiadmányozás  és  a  képviselet
szabályait
A jogszabályoknak,  szakmai  előírásoknak  megfelelően  az  intézményen  belül  elkülönült  feladatuk
alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik:
• a vezetőség
• az alkalmazotti közösség
• a nevelőtestület
• a szakmai munkaközösség
• a dajkák, technikai dolgozók közösség

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét  – az intézményvezető fogja össze.
A kapcsolattartás formái:
• értekezletek
• megbeszélések
• fórumok
A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, alkalmazotti
értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló
közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell
rögzíteni.

Az  egyes  munkakörökhöz  tartozó  feladat-  és  hatásköröket,  a  hatáskörök  gyakorlásának  módját,  a
kapcsolódó felelősségi szabályokat a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák.

5.1 A vezetőség
Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és dönt
mindazon ügyekben, amelyekben az intézményvezető saját jogköréből szükségesnek tart.
Tagjai:óvodavezető és a nevelőtestület.

 

5.2 Alkalmazotti közösség

A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve  szabályozza.
Az  intézményben  dolgozók  jogállását,  a  szervezetben  elfoglalt  munkakörnek  megfelelő  részletes
feladatait, kötelezettségeit és jogait minden alkalmazott névre szóló munkaköri leírásban kapja meg. 
A munkaköri leírásokat az intézményvezetője készíti el. 
Az intézményvezető munkaköri leírását a fenntartó készíti el.



Az intézményvezető munkaideje heti 40 óra (a kötelező óraszámát az óvodai csoportban tölti), amely a
jogszabályban  szereplő  óvodai  foglakozásainak  az  óraszámából  és  a  vezetői  feladatok  elvégzésére
fordított időből áll.
Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, amely a kötelező órákból és a nevelőmunkával vagy a
gyermekekkel a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges
időből áll. A kötelező órák számát jogszabály határozza meg. 
A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak heti munkaideje 40 óra. 
Az  alkalmazottak  kötelesek  a  munkakezdésük  előtt  10  perccel  korábban  a  munkahelyükön
megjelenni.

Részvételi  jog illeti  meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken,
amelyekre meghívót kap.

Véleményezési jog: az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával,
nevének  megállapításával,  költségvetésének  meghatározásával  és  módosításával,  vezetőjének
megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan.

A jogszabályban biztosított  véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken kívül az
óvoda működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az óvoda minden
alkalmazottja.
Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés-előkészítés során a döntési jogkör gyakorlójának
mérlegelnie kell.
A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a
javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.

Egyetértési  jog: a  döntési  jogkör  gyakorlója  csak  úgy  rendelkezhet,  ha  a  jogosultak  ténylegesen
egyetértenek.

Döntési jog: kizárólagos intézkedési jog, melyet jogszabályok biztosítanak.

5.3. A nevelőtestület
A nevelőtestület  a  köznevelési  törvény  alapján  meghatározott  jogosítványokkal  rendelkező  testület,
amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az óvoda legfontosabb
tanácskozó  és  határozathozó  szerve.  A  nevelőtestület  tagja  az  óvoda  valamennyi  pedagógus-
munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja.

A nevelőtestület a nevelési kérdésekben, a nevelési intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a
köznevelési  törvényben  és  más  jogszabályokban,  továbbá  az  e  Szabályzatban  meghatározott
kérdésekben döntési, véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak kivételével -
nyílt  szavazással  és  egyszerű  szótöbbséggel  hozza.  A  szavazatok  egyenlősége  esetén  az
intézményvezető szava dönt. 
A nevelőtestületi  értekezlet  lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét a  megbízott  óvodapedagógus
vezeti. 
A nevelőtestület döntései határozati formában az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. 
Feladata még, hogy 

• önképzéssel fejlessze tudását, módszereit,
• továbbképzéseken vegyen részt,
• a továbbképzéseken hallottakról belső továbbképzés tartson.

5.3.1 A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Nkt. 70. §-a, valamint a



EMMI r. 117. §-a határozza meg.
A nevelőtestület  véleményező és  javaslattételi  jogkörrel  rendelkezik minden,  az  intézményt  érintő
ügyben.
A nevelőtestület döntési jogköre:
• a pedagógiai program elfogadása
• az SZMSZ és a házirend elfogadása
• a nevelési év munkatervének elfogadása
• átfogó értékelések és beszámolók elfogadása
• továbbképzési program elfogadása
• az intézményvezetői pályázat szakmai véleményezése
• a nevelőtestület nevében eljáró pedagógus kiválasztása
• jogszabályban meghatározott más ügyek.

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni:
• a pedagógusok külön megbízásának elosztása során
• a vezető-helyettes megbízásakor, megbízásának visszavonásakor
• szakmai munkaközösség vezető megbízásakor, megbízásának visszavonásakor

A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és – szükség szerint – rendkívüli értekezletet tart.
A nevelőtestület  értekezleteit  az  óvoda  munkatervében  meghatározott  napirenddel  és  időponttal  az
intézményvezetője hívja össze.
A  pedagógusok  felelőssége  és  kötelessége,  hogy  a  napirend  alapján  felkészüljenek,  beszámolási
kötelezettségüknek eleget tegyenek, és érdemi hozzászólásaikkal segítsék a cél elérését.

Az óvodavezető rendkívüli  nevelőtestületi  értekezlet  összehívásáról  a  napirend három nappal  előbb
történő kihirdetésével intézkedik.
A  rendkívüli  nevelőtestületi  értekezlet  összehívásának  nevelőtestületi  kezdeményezéséhez  a
pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az értekezletet nevelési
időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni.

5.3.2.  A nevelőtestületi  értekezlet  előkészítésével  és  lefolytatásával  kapcsolatos
rendelkezések
A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja
• a pedagógiai program,
• az SZMSZ,
• a házirend,
• a munkaterv,
• az  óvodai  munkára  irányuló  átfogó  elemzés,  beszámoló  elfogadásával  kapcsolatos  napirendi

pontokat.
Az óvodavezető az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc nappal
átadja a nevelőtestület tagjainak.

A nevelőtestületi  értekezlet  levezetését  az intézményvezető látja  el.  A jegyzőkönyv hitelesítésére  az
értekezlet egy nevelőtestületi tagot választ.
A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
Döntéseit  és  határozatait  –  kivéve  jogszabályban  meghatározott  titkos  szavazás  esetén  –  nyílt
szavazással,  egyszerű  szótöbbséggel  hozza.  Ha  a  nevelőtestület  egyszerű  szótöbbséggel  hozható
döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az intézményvezető szavazata dönti el.
A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat nevelési évenként
sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni

A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv készül, mely
tartalmazza:



• a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő nevét
• a jelenlévők számát
• az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét
• a meghívottak nevét
• a jelenlévők hozzászólását
• a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását
• a határozat elfogadásának szavazási arányát
A jegyzőkönyvet az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az
óvodavezető,  a  jegyzőkönyvvezető  és  a  nevelőtestületi  tagok  közül  egy  hitelesítő  írja  alá.  A
jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat rögzítő jelenléti ívet, melyet a jegyzőkönyvet aláírók
hitelesítenek.

5.3.3 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A  nevelőtestület  valamennyi  hatáskörének  gyakorlási  jogát  fenntartja,  jogszabályban  biztosított
hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át.

5.4. Dolgozói érdekképviseleti szervezetek 
Az intézmény  vezetése  együttműködik  az  óvodai  dolgozók  minden  olyan  törvényes  szervezetével,
amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme.Az intézmény vezetése támogatja, segíti
az érdekképviseleti szervezetek működését. Az intézményvezetője a munkaviszonyból származó jogok
és kötelezettségek gyakorlásának, illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről,
az  érdekvédelmi  szervezetek  támogatásának  mértékéről,  a  működési  feltételek  biztosításáról,
jogszabályok  idevonatkozó  rendelkezései  alapján  megállapodást  köt.  Az  óvoda  működését  segítő
testületek,  szervezetek  és  közösségek  üléseiről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni;  megőrzéséről  az
intézményvezetője gondoskodik.

6. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
Intézményünk  a  feladatok  elvégzése,  a  hatékonyság  fokozása, a  gyermekek  egészségügyi,
gyermekvédelmi  és  szociális  ellátása,  valamint  a  beiskolázás  érdekében  és  egyéb  ügyekben
rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel.

6.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletére vonatkozó feladatellátás alapja a fenntartó és az
egészségügyi szolgáltató által megkötött megállapodás tartalma.
Az ellátás kiterjed: 
- Az évenkénti szűrővizsgálatokra -védőnői tisztaság vizsgálat,fogorvosi szűrés
 - A fertőző betegségek ellenőrzésére
Kapcsolattartó: az intézményvezetője.
Feladata: biztosítja a munkafeltételeket, gondoskodik a gyermekek felügyeletéről, vizsgálatokra való
előkészítéséről, a szülők tájékoztatásáról.
A     kapcsolat     tartalma:  
A  védőnő  feladatkörébe  tartozó  feladatokat  az  51/1997.  (XII.  18.)  NM-rendelet  szabályozza,  a
szűrővizsgálat elvégzésében minden dolgozó segítséget nyújt.
Minden féle egészségügyi  vizsgálat  megszervezésében és  lebonyolításában aktívan kiveszi  részét  az
óvoda összes dolgozója.
A     kapcsolat     formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre.
Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint és szükség szerint.

6.2 Pedagógiai szakszolgálatok
Kapcsolattartó: az intézményvezetője 



A     kapcsolat     tartalma: a  gyermekek  speciális  vizsgálata,  egyéni  fejlesztése,  a  beiskolázás  segítése,
valamint tanácsadás nevelési kérdésekben.
A     kapcsolat     formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció.
Gyakoriság: hetente 1 óra logopédiai foglalkozás a beszédhibás gyermekeknek, nevelési évenként a
beiskolázást megelőzően, illetve a pszichológus óvónők jelzése alapján szükség szerint.

6.3 Pedagógiai szakmai szolgáltatók
Kapcsolattartó: az intézményvezetője
A     kapcsolat     tartalma: a pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése, valamint szaktanácsadói
szakmai segítés.
A     kapcsolat     formája: továbbképzések,  konferenciák,  konzultációk,  szaktanácsadói  hospitálás,
szaktanácsadói javaslat.
Gyakoriság: nevelési évenként meghirdetett időpontokban és gyakorisággal.

6.4 Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, Gyámügyi Hivatal
Kapcsolattartó: intézményvezető
A     kapcsolat     tartalma: a  gyermekek  veszélyeztetettségének  megelőzése  és  megszüntetése,
esélyegyenlőség biztosítása.
A  kapcsolat  formája,  lehetséges  módja: esetmegbeszélésen,  előadásokon,  rendezvényeken  való
részvétel,  segítség kérése,  ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk
megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség védelme miatt ez indokolt.
• a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése – ha az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja
• amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a Gyermekjóléti Szolgálat

javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei között milyen intézkedést
tegyen

• esetmegbeszélés – az óvoda részvételével, a szolgálat felkérésére
• szülők tájékoztatása révén (a Gyermekjóléti Szolgálat címének és telefonszámának intézményben

való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését

Gyakoriság: szükség szerint.
A  gyermekvédelmi  feladatok  kompetenciaelvű  meghatározását  az  óvoda  pedagógiai  programja
tartalmazza.

6.5 Általános iskola
Kapcsolattartó: az intézményvezető 
A     kapcsolat     tartalma: a  gyermekek  iskolai  beilleszkedésének  segítése  az  óvoda–iskola  átmenet
megkönnyítésével, információk továbbítása a szülőknek.
A     kapcsolat     formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel.
Gyakoriság: az iskola megkeresésére látogatás az iskolai beiratkozás előtt és az első félévet követően.

6.6. Civil szervezetekkel (Rotary Club)
Kapcsolattartó: az intézményvezető 
A kapcsolattartalma: közös programok a gyermekekkel és a nyugdíjas klubok tagjaival.
A     kapcsolat     formája: látogatás az intézményünkbe, köszöntés ünnepek alkalmával.
Gyakorisága: évente 2 alkalom

6.7. Fenntartó 
Kapcsolattartó: intézményvezető.
A     kapcsolattartás     tartalma: az  intézmény  optimális  működtetése,  a  fenntartói  elvárásoknak  való
megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete.



A     kapcsolattartás     formája: vezetői értekezletek, kiállítások, rendezvények, központi ünnepségeken való
intézményi képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, írásos beszámoló.
Gyakorisága: szükség esetén

6.8. Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézmények, szolgáltatók
Kapcsolattartó: az intézményvezető 
A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermekműsorok, előadások szervezése, lebonyolítása.
A     kapcsolat     formája: intézményi  programok  szervezése,  intézményen  kívüli  kulturális  programok
látogatása, illetve ajánlása a szülőknek.
Gyakorisága: az  adott  nevelési  évre  szóló  munkatervben  meghatározva,  a  szülői  szervezet
véleményének kikérésével. 

7.  Az  ünnepek,  megemlékezések  rendje,  a  hagyományok  ápolásával
kapcsolatos feladatok
 
Az  intézmény  hagyományainak  ápolása,  ezek  fejlesztése  és  bővítése  valamint  az  intézmény  jó
hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége.
Az  ünnepek  és  megemlékezések  a  pedagógiai  programban  leírtak  és  az  éves  munkaterv  és  jelen
Szabályzat határozzák meg. 
Alapelv,  hogy  az  óvodai  ünnepélyek  és  rendezvények  mindenkor  a  gyermekek  életkori
sajátosságaihoz igazodjanak. Minden óvodai dolgozónak kötelessége az ünnepi készülődésben és az
ünneplésen részt venni.
Az éves munkatervben ki kell jelölni a rendezvény idejét és azt a pedagógust, aki az évi ünnepélyek,
megemlékezések,  hagyományápoló  rendezvények  megszervezéséért,  lebonyolításáért  szakmailag
felelős.
A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoport megünnepel az intézményben:
• szüreti felvonulás /táncház/
• Márton nap
• névnapok,születés napok
• Mikulás
• karácsony
• farsang
• március 15-e
• húsvét
• anyák napja
• gyermeknap
• évzáró
A  Szüreti felvonulás, Márton nap,Mikulás, karácsony, anyák napja, évzáró  nyilvános, melyre szülők és
más vendégek is hívhatók.
Az óvodapedagógusok kezdeményezésére  más ünnepélyek, rendezvények is nyilvánossá tehetők.

A felnőtt közösség hagyományai
• házi bemutató
• karácsonyi ünnepség
• pedagógusnap
• kirándulás
Az ünnepek és hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, elvárások:
• Az óvoda közösségi helyiségeinek az ünnephez illő feldíszítése.
• Tájékoztató információk kihelyezése a program időpontja előtt legalább 2 héttel.
• Projektterv  készítése  az  intézményi  szintű  rendezvényekhez  (feladat  –  felelős  –  határidő

megjelölésével).



• A rendezvényeken való aktív részvétel, a személyre szóló feladatok maradéktalan elvégzése.
• Alkalomhoz  illő  öltözködés  –  egységes  arculat  tükrözése  (sportrendezvényeken  formapóló;

nemzeti ünnepeken ünneplő ruha; farsangkor jelmez használata). 

Az alapdokumentumok nyilvánosak, azaz minden érdeklődő számára hozzáférhetők a vezetői irodában.
Az  érdeklődőknek  az  intézményvezetője  vagy  az  általa  megbízott  személy  ad  felvilágosítást,
tájékoztatást  minden  hétfőn  11  órától  12  óráig.  A  nyilvánosságról,  a  nyilvános  dokumentumok
hozzáférhetőségéről  és  a  dokumentumokkal  kapcsolatos  tájékoztatás  rendjéről  az  óvoda  épületében
hirdetményt  kell  jól  látható  helyre  kifüggeszteni.  Az  alapdokumentumok  hivatalos  példányait  az
érdeklődők az intézményből nem vihetik ki. 
Az  alapdokumentumok  megváltoztatásának  módját  a  dokumentumok  végén  található  érvényességi
rendelkezések  szabályozzák.  Az  alapdokumentumok megváltozásáról  az  intézmény  vezetője  köteles
tájékoztatni az érintetteket aktuálisan összehívott értekezleten.
Javaslom az  intézmény dokumentumainak a  nyilvánossságát  kiegészíteni  a  229/(VIII.30.)  23.  §  (1)
bekezdés g pontja szerint a Közzétételi lista, valamint a Közoktatási és Információs Rendszerbe KIR) is
fel  kell  tölteni  a  dokumentumokat,  ahonnan  az  érdeklődők  bármikor  megtekinthetik  a  nyilvános
adatokat.
 

8. Az intézményi védő, óvó előírások

8.1. Általános szabályok 
A gyermekekkel  egészségük  és  testi  épségük  védelmére  vonatkozó  előírásokat,  a  foglalkozásokkal
együtt  járó  veszélyforrásokat,  a  tilos  és  az  elvárható  magatartásformát  az  óvodai  nevelési  év
megkezdésekor,  illetve  folyamatosan  (kirándulás,  séta  stb.),  a  gyermekek  életkorának  és  fejlettségi
szintjének megfelelően ismertetni kell.
A gyermekek tájékoztatása, felvilágosítása az  óvónő felelőssége. Az ismertetés tényét és tartalmát a
csoportnaplóban dokumentálni kell.
Az óvodai életre vonatkozó szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, azok betartása a szülők
jelenlétében is elvárás.

Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott (MSZ EN 71-es szabványnak megfelelő) játékot vásárolhat.
Az  óvodapedagógus  köteles  a  játékon  feltüntetett,  vagy  ahhoz  mellékelt  figyelmeztetést,  feliratot,
használati utasítást áttanulmányozni és az alkalmazás során betartani.

Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodók kötelesek: 
- az óvoda tulajdonát óvni és védeni, 

- az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni, 

- a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 

- az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, 

- a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni 

- a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani. 
Aki  betörést  észlel,  haladéktalanul  értesítenie  kell  a  rendőrséget  és  az  intézményvezetőjét  vagy  az
intézményvezető-helyettesét. 
A rendőrség megérkezéséig az épületbe senki nem léphet be. 

8.2 A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok
Az intézményvezetőjének felelőssége,
• hogy az óvodában keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály felszerelése

az  épületen  szakkivitelező  által  folytatott  építési,  felújítási,  javítási  munka  kivételével  nem
végezhető,



• 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 aljzatok
vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével,

• hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be,
• hogy a  játékok,  foglalkozási  eszközök vásárlásakor  csak  megfelelőségi  jellel  ellátott  termékeket

szerezzenek be,
• hogy  az  udvari  játékok  folyamatos  karbantartása,  időszakos  szabványossági  felülvizsgálata

megtörténjen,
• a  gyermekbalesetek  megelőzése  érdekében  a  vezető  és  a  munkavédelmi  felelős  feladata  a

gyermekekkel  foglalkozó  valamennyi  alkalmazott  figyelmét  felhívni  a  veszélyforrásokra
(csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) valamint a bekövetkezett baleset utáni
eljárással kapcsolatos szabályok megfogalmazása, a teendők ismertetése,

• a veszélyekre  figyelmeztető jelzéseket,  táblákat,  hirdetményeket  ki  kell  függeszteni,  illetve  azok
tartalmát legalább évente ismertetni kell,

• évente  az  intézmény  egész  területét  felmérjék  a  védő,  óvó  intézkedések  szükségessége
szempontjából.

Az óvodai alkalmazottak felelőssége:
• Mindennapos  tevékenységük  során  fokozottan  ügyeljenek  az  elektromos  berendezések

használatára, kezelésére.
• A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá.
• A gyermekek testi épségét veszélyeztető (szúró, vágó stb.) tárgyak otthonról ne kerülhessenek az

óvodába.
• A  foglalkozásokra  általuk  készített  és  használt  eszközök  megfeleljenek  a  biztonsági

előírásoknak.
• Javaslatot tegyenek az óvoda épülete és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére.
• Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi

épségére.
• Veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják.
• Hívják fel a gyermekek és az intézményvezető figyelmét a veszélyhelyzetekre.
• Azonnali veszélyelhárítás szükséges a baleset megelőzése érdekében.

8.3. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések 

-  Minden  dolgozónak  ismernie  kell,  és  be  kell  tartania  a  munkabiztonsági  szabályzat,  valamint  a
Tűzvédelmi Utasítás és Tűzriadó Terv rendelkezéseit. A balesetveszélyes körülményt a munkavédelmi
szabályzatban rögzítetteknek megfelelően kell elintézni. 

- Az óvodapedagógusoknak ismertetniük kell a gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére
vonatkozó  előírásokat,  a  veszélyforrásokat,  a  tilos  és  elvárható  magatartásformákat  a  következő
esetekben: 

• az óvodai nevelési év megkezdésekor, 
• kirándulások és séták előtt, 
• rendkívüli események után, 
• továbbá szükség szerint életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően. 

Az ismertetés tényét az óvónő a csoportnaplóban köteles dokumentálni. 
Az óvodapedagógus felelős a csoportjába járó gyermekek egészségének és testi épségének megóvásáért.
Az  intézményvezetője  az  egészséges  és  biztonságos  munkavégzés  tárgyi  feltételeit  munkavédelmi
ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. 



8.4. Az épületek használati rendje
Az épület főbejárata felett címtáblát kell elhelyezni. 
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az épületet fel kell lobogózni. 
A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtókat 9 órától 12,45 óráig, majd 13 órától 15,15 óráig
zárva tartjuk.
Belépéshez a kapu bal oldalánál található csengő szolgál, az óvoda dolgozói közül az nyit ajtót, aki a
legközelebb van a főbejárathoz.
Az óvodai beiratkozáskor,  minden nevelési év megkezdésekor,  valamint egyedi esetekben a  szülők
írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni arról, hogy ki viheti haza a gyermeket. Elvált, különélő, élettársi
kapcsolat esetén bírósági végzés arról, hogy a szülők felügyeleti jogát kinek biztosította a bíróság. 
Az óvoda felügyeleti kötelezettsége a belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjed, illetve az
óvodán kívüli programok időtartamára áll fenn.
A  dolgozók  az  intézmény  helyiségeit,  létesítményeit  nyitvatartási  időben  akkor  és  oly  módon
használhatják,  hogy  az  ne  zavarja  a  nevelő  tevékenységet,  és  az  intézmény  egyéb  feladatainak  az
ellátását. 
A szülők a gyermeköltözőbe léphetnek be, engedéllyel a csoportszobába is tartózkodhatnak (nyílt nap,
rendezvények alkalmával).

Az óvodaépületek nyitását és a zárását a dajkák végzik a munkaköri leírásukban részletezett szabályok
szerint. 
Aki zárja az épületet, köteles ellenőrizni az alábbiakat: 
- a közlekedési utak szabadon hagyását, 

- az elektromos berendezések (kávéfőző, vasaló stb.) kikapcsolt állapotát, 

- az ablakok zárt állapotát, 

- a tűzoltó-készülékek és vízszerzési helyek szabadon tartását, megközelíthetőségét 

-  Az épületet  nyitó  és  záró  dolgozó köteles  az  épület  riasztóberendezését  felelősséggel  kezelni.  Az
épület kulcsaiért és a riasztóért megőrzési felelősséggel tartozik. 

8.5. Az óvoda helyiségeinek a használatára vonatkozó szabályok 
A gyermekek az óvoda helyiségeit és létesítményeit és berendezéseit csak felnőtt felügyelete mellett
használhatják.  Az  óvoda  üresen  álló  helyiségeit  zárva  kell  tartani.  Az  intézmény  helységeiben
elhelyezett  berendezési  tárgyakat,  felszereléseket  és  olyan  eszközöket,  amely  a  helység  leltárában
szerepel, csak a terem felelősének (óvodapedagógus, dajka) beleegyezésével lehet kivinni. 
A csoportszobában a gyermekek csak óvónői felügyelettel tartózkodhatnak. 
Óvónőt a csoportszobából kihívni csak rendkívüli, halaszthatatlan ügy miatt akkor lehet, amikor
másik  óvodapedagógussal  maradnak  a  gyermekek! Az  óvodapedagógus  fogadóórája  előre
egyeztetett időpont alapján bármikor kérhető.
A szertárban  elhelyezett  szakmai  és  fejlesztőeszközök,  továbbá  könyvek  rendjéért  minden  óvónő
felelős.
A szülők előre kihirdetett napokon, - a nyílt óvodai napok keretében - látogathatják a csoportszobákat a
délelőtti  tevékenységek  idején.  A  kísérők  a  gyermeket  óvodapedagógusnak  adják  át,  illetve
óvodapedagógus tudtával vihetik el. 
A szülőkre vonatkozó intézményi szabályokat a házirend tartalmazza. 
Az intézmény egész területén a dohányzás tilos!
Az óvoda berendezéseit  a  vezető  engedélyével,  átvételi  elismervény ellenében lehet  az  épületekből
kivinni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell részletezve a kivitelre kerülő tárgyakat, az elvitel
határidejét és anyagi felelősségvállalást.
 A konyha területére csak az ott dolgozók léphetnek be.
Utcai cipővel a csoportszobákba és a mosdókba belépni nem szabad. A szülők gyermekeiket az előtérből



nyíló öltözőbe kísérhetik, vetkőztethetik és öltöztethetik. Az óvoda egyéb helységeit nem használhatják.
 

8.6. Az udvar használati rendje 
Az  óvoda  udvarán  a  gyermekek  csak  óvónői  felügyelettel  tartózkodhatnak,  az  ott  lévő  játékokat,
létesítményeket csak óvodapedagógusi felügyelettel használhatják. 
Kutya, egyéb állat behozni csak az óvodavezető engedélyével lehetséges; idegenek előre egyeztetett
időpontban látogathatják az intézményt.

8.7. Gyermekvédelmi tevékenység 
A gyermekvédelmi  munka minden dolgozó feladata.  Amennyiben bármelyik  dolgozó a  gyermeknél
veszélyeztetésre utaló jelet  tapasztalnak,  az intézményvezető által  kötelesek jelezni  a  Gyermekjóléti
Szolgálatnak. 
A nevelési év legelső szülői értekezletén az  óvodapedagógus informálja a szülőket az óvodában folyó
gyermekvédelmi  munkáról,  a  gyermekvédelmi  felelős  személyéről,  és  a  gyermekvédelmi  szervek
elérhetőségéről. 

8.8. A gyermekek kísérése 
A gyermekek az óvoda területéről az óvodai nevelés idejében csak szülői beleegyezéssel mehetnek ki. A
gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén óvodai csoportonként legalább két óvodai alkalmazottat,
óvodapedagógust és/vagy dajkát kell biztosítani. 

8.9.  Az óvoda dolgozóinak a feladata gyermekbaleset bekövetkeztekor 
A balesetet szenvedett gyermek ellátása a gyermek felügyeletét éppen ellátó óvónő feladata, miután a
többi gyermek biztonságáról, felügyeletéről gondoskodott.

A  gyermek  felügyeletét  ellátó  nevelőnek  a  sérült  gyermeket  elsősegélyben  kell  részesítenie,  ha
szükséges, orvost kell hívni.
E feladatok ellátásában a gyermekbaleset színhelyén jelen lévő többi felnőttnek is részt kell vennie.  
Minden  gyermekbalesetet,  rosszullétet  azonnal  jelezni  kell  az  intézményben  tartózkodó  felelős
vezetőnek. 

Teendők:
• A balesetet, sérülést, rosszullétet okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni. 
• A balesetet szenvedett gyermek megnyugtató ellátása.
• Tájékoztatni kell az intézményvezetőt.
• Értesíteni kell a szülőt, gondviselőt.
• Amennyiben orvosi ellátás szükséges, akkor az orvost is. 

A tanuló-  és  gyermekbaleseteket  az  oktatásért  felelős  miniszter  által  vezetett,  a  minisztérium
üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván.
A jegyzőkönyv kitöltésének céljából az óvodavezető rendelkezik hozzáféréssel. A jegyzőkönyv lezárása,
a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan az intézményvezetői hatáskör.
Az elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyv egy példányát megkapja a szülő,
egy példányát az óvoda irattárában kell megőrizni.

Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok:
• a baleset körülményeinek kivizsgálása
• jegyzőkönyv készítése
• bejelentési kötelezettség teljesítése



Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások:
• azonnali jelentés a fenntartónak
• legalább  középfokú  munkavédelmi  képesítéssel  rendelkező  személy  bevonása  a  baleset

körülményeinek a kivizsgálásába
• a  baleset  körülményeinek  kivizsgálásánál  biztosítani  kell  a  szülői  szervezet  képviselőjének

részvételét.

A munkavédelmi felelős különleges felelőssége, hogy
• gyermekbalesetet követően intézkedjen annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne forduljon elő,
• az óvoda minden alkalmazottját tájékoztassa.

8.10.  Nevelési  időben  szervezett,  óvodán  kívüli  programokkal  kapcsolatos
szabályok 
Az óvodapedagógusnak  lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is:
• kirándulás, séta
• színház-, múzeum-, kiállítás látogatás
• sportprogramok
• iskolalátogatás stb.
• Az óvodán kívüli programok költségeit a fenntartó biztosítja a gyermekek számára,kísérő szülők a

belépőjegyeket maguk vásárolják meg a rendezvény helyszínén.
Az óvodapedagógus  feladatai:
• A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről,  időpontjáról és a közlekedési

eszközről.
• Az intézményvezető tájékoztatása előzetesen szóban.
• A program  megkezdésekor  nyomtatvány  (helyszín,  résztvevők  neve,  kísérők  neve,  időtartam,

közlekedési eszköz) kitöltésével és a szülő aláírásával, hogy engedélyezi a gyermek utaztatását és a
programban a részvételét.

Akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az intézményvezető  írásban ellenjegyezte.

Különleges előírások
A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani.
• Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő – de minimum 2 fő
• Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő
• Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.

8.11. Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok:
• Az  intézmény  valamennyi  alkalmazottjának  érvényes  munkaköri  alkalmassági  orvosi

véleménnyel kell rendelkeznie.
• A HACCP-előírások betartása és betartatása mindenki felelőssége.
• Az intézmény egész területén tilos a dohányzás!
• Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos!

A balesetet észlelő dolgozó köteles jelenteni az óvoda intézkedésre jogosult vezetőjének és részt venni a
sérült ellátásában. A felnőtt balesetekről jegyzőkönyv készül, amelynek kivizsgálását a munkavédelmi
ellenőr végzi.  

9. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 
Az  óvoda  minden  dolgozója  köteles  az  általa  észlelt  rendkívüli  eseményt  közvetlen  felettesének
jelenteni. 
Az intézményvezető dönt:



• a szükséges intézkedésekről
• a fenntartó értesítéséről.

Az  épület  kiürítésének  időtartamáról,  a  gyermekek  elhelyezéséről  az  intézkedést  vezető  hatóság
információja alapján az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes, akadályoztatásuk esetén az
SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.  

Bombariadó esetén követendő előírás: 
- Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát, vagy ahhoz hasonló robbanó eszközt helyeztek el,
haladéktalanul értesítenie kell az intézményvezetőt illetve a fenntartót. 
-  Az  intézményvezető  a  lehető  legrövidebb  időn  belül  értesíti  erről  a  tényről  az  épületben  lévő
valamennyi személyt, elrendeli az épület azonnali terv szerinti elhagyását. 
- Az intézményvezető utána értesíti a rendőrséget, valamint a tűzoltóságot a bombariadóról. 

Rendkívüli esemény (bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) esetén az épület kiürítését, a szükséges
intézkedések megtételét a tűzriadó terv előírásainak megfelelően kell elvégezni.

A bombariadóról, más rendkívüli eseményről és a hozott intézkedésekről az intézményvezető rendkívüli
jelentésben értesíti a fenntartót.

Hőség-,  szmog  riadónál  és  árvíz  esetén  az  utasítások  követése  az  intézményvezető  vagy  helyettes
feladata, akadályoztatásuk esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.  

A gyermek óvodába érkezését, távozását vagy ott tartózkodását Eb veszélyezteti azonnal a fenntartót
értesíteni kell, hogy intézkedjenek a veszély forrásának elhárításában.

Ha bármilyen gyermekekre veszélyes forrás jelentkezik, azonnal köteles intézkedni az intézményvezető
vagy helyettes feladata, akadályoztatásuk esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint
kell eljárni.  

10.  Az  intézményi  dokumentumok  nyilvánosságával  kapcsolatos
rendelkezés 
Az óvoda hivatalos szakmai alapdokumentumainak a nyilvánossága 
Az intézmény alapvető dokumentumai: 

• A munkaterv
• Szervezeti és működési szabályzat
• Házirend
• Pedagógiai program

Az óvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumait minden érintettnek rendelkezésére kell bocsátani. 
A pedagógiai  programról  minden  héten  hétfőn  11  órától  12  óráig  az  intézményvezető  vagy  más
megbízott személy az érdeklődőknek tájékoztatást nyújt.
Az alapvető dokumentumokból és a belső ellenőrzési tervből köteles az intézményvezetője legalább egy
példányt biztosítani  a fenntartó részére.
A  szülőket  minden  szeptemberben  tájékoztatni  kell  az  alapvető  dokumentumokról,  azok
nyilvánosságáról.



11.  Az  elektronikusan  előállított,  hitelesített  és  tárolt  dokumentumok
kezelési rendje
(2)  Az  elektronikus  okirat  az  oktatásért  felelős  miniszter  által  jóváhagyott  rendszer  alkalmazásával
elektronikus  úton  előállított  –  megérkezésekor  kinyomtatva,  érkezési  dátummal  ellátva,  aláírva  és
beiktatva – felelős intézményvezető.

Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott  elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített  és tárolt  dokumentumrendszert
alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott
fokozott  biztonságú  elektronikus  aláírást  az  intézményvezető  alkalmazhatja  a  dokumentumok
hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárba kell elhelyezni
az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát:
• Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
• Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések
• Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések
• OSAP-jelentés
• Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot)

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az intézményvezető
aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az  egyéb  elektronikusan  megküldött  adatok  írásbeli  tárolása  és  hitelesítése  nem  szükséges.  A
dokumentumokat  a  KIR  alrendszerében,  továbbá  elektronikus  adathordozón  lementett  formában
tároljuk.  Az  adatokhoz  kizárólag  az  intézményvezető  és  az  általa  felhatalmazott  vezető-helyettes
férhetnek hozzá.
EMMI r. A kötelezően használt nyomtatványok a 87. § 
(1) A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet

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

• nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,
• elektronikus okirat,
• elektronikus  úton  előállított,  nyomtatott,  intézményvezető  aláírásával  és  intézmény

körbélyegzőjével hitelesített, beiktatott nyomtatvány.
88.§ 
Az óvoda által használt nyomtatvány

• a felvételi előjegyzési napló,
• a felvételi és mulasztási napló,
• az óvodai csoportnapló,
• az óvodai törzskönyv,
• a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (óvodai szakvélemény),

Használunk  még  saját  készítésű  papír  alapú  egyéni  fejlesztési  naplót  és  fénymásolt  fejlődési  lapot
minden gyermek részére.

Négyéves  kortól  DIFER  mérőeszközzel  mérik  a  gyermekeket  (bemenetet  és  kimenetet),  fiatalabb
életkorú gyermekeknél a megfigyelés módszerét alkalmazzák. 
 A szülőket negyedévente a fejlődési naplóban tájékoztatják a gyermekük fejlődéséről, amit dátummal és
aláírásukkal látnak el.



12. Az iratkezelés szabályai
EMMI rendelet 84.§
(1)  Az  iratkezelés  rendjét  a  nevelési-oktatási  intézmény  a  közoktatásról,  a  közlevéltárakról  és  a
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezései, valamint a közfeladatot
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről  szóló 335/2005.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet
előírásai figyelembevételével az e rendeletben foglaltakra is tekintettel szabályozza.
(3) A nevelési-oktatási intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratokat iktatni kell.
(5) A személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell.
(7) Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus levélben vagy a
jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes tájékoztatás
keretében  történő  ügyintézés  esetén  az  iratra  rá  kell  vezetni  a  tájékoztatás  lényegét,  az  elintézés
határidejét és az ügyintéző aláírását.
 

12.1. A beérkező iratok és küldemények kezelése 
Az  intézménybe  hivatalos  iratot  a  vezető  irodájában  kell  leadni  az  intézményvezetőjének.  Az  irat
átvételéről kérésre igazolást kell kiállítani. 
Az intézménybe beérkező posta átvételére az intézményvezetője jogosult.
A beérkező postát mindenkor az intézményvezető bontja és szortírozza. 
Minden névre szóló postai küldemény az illetékesnek kerül átadásra felbontás nélkül. 
A feladó nélkül érkezett küldeményeket felbontás nélkül vissza kell juttatni a postahivatalnak.
Az intézmény hivatalos ügyiratait az intézmény, felelős vezetője elolvassa és iktatja. Rendelkezik az
ügyintézés személyéről és határidejéről, melyet az ügyiraton minden esetben fel kell tüntetni. 
A folyóiratokat az intézmény vezetője nézi át elsőként, majd azokat az arra kijelölt polcon kell tárolni.

12.2. Iktatás, az iratok nyilvántartásba vétele 
Minden  kimenő  iratot,  mely  az  intézményt  érinti,  az  intézményvezetője  írja  alá  és  látja  el
körbélyegzővel. 
EMMI rendelet 85.§
(1) A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell 

• a nevelési-oktatási intézmény
aa) nevét,
ab) székhelyét,

• az iktatószámot,
• az ügyintéző megnevezését,
• az ügyintézés helyét és idejét
• az irat aláírójának nevét, beosztását és 
• a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.

(2) A nevelési-oktatási intézmény által  hozott  határozatokat meg kell  indokolni.  A határozatoknak a
rendelkező részben és az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell

• a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését,
• amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást,
• a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és
• az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést.

Jegyzőkönyvet kell készíteni:
• ha jogszabály előírja,  
• ha  a  köznevelési  intézmény  nevelőtestülete,  szakmai  munkaközössége  a  nevelési-oktatási

intézmény működésére, a gyermekekre, vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésekben
határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz)  

• ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja és elkészítését a nevelési-oktatási
intézmény vezetője elrendelte.



 A jegyz  őkönyvnek tartalmaznia kell:
• elkészítésének helyét, 
• idejét,
• a jelenlévők felsorolását,
• az ügy megjelölését, 
• az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat,  
• az elhangzott nyilatkozatokat, 
• a meghozott döntéseket, 
• a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. 

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelenlévő alkalmazott írja alá.
Az  iratokat  úgy  kell  kézbesíteni,  hogy  annak  megtörténte,  továbbá  az  irat  átvételének  a  napja
megállapítható legyen.
Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét az EMMI r. 1. mellékletként kiadott
irattári terv határozza meg. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell
számolni.
Az  iratok  selejtezését  a  nevelési-oktatási  intézményvezetője  rendeli  el  és  ellenőrzi.  A  tervezett
iratselejtezést  annak  tervezett  időpontját  legalább  harminc  nappal  megelőzően  be  kell  jelenteni  az
illetékes levéltárnak. 
Az  intézményvezető  által  átnézett  iratokat  a  jogszabályoknak  megfelelően  az  arra  rendszeresített
iktatókönyvben  iktatószámmal  látja  el.  Az  iktatószám sorszámból,  alszámból  és  évszámból  áll.  Az
azonos  ügyhöz  tartozó  ügyiratok  azonos  sorszám  és  beérkezésük  alapján  emelkedő  alszámmal
szerepelnek az iktatókönyvben. Az iktatókönyvet a tárgyév végén a felhasznált utolsó iktatószám után le
kell zárni és a lezárás tényét az alábbi szöveggel hitelesíteni: "Lezárva a .... Iktatószámmal." Dátum,
pecsét, aláírás. Az iktatókönyvek nem selejtezhetők. 
A hivatalos iratok irattározását és selejtezését a hatályos jogszabályoknak, a Selejtezési és a Leltározási
Szabályzatokban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

13. Egyéb rendelkezések 

13.1.  A  szülői  panaszok  kezelése  panaszkezelési  szabályzatban  kell
részletesen leírtak szerint,mely az SZMSZ mellékletét képezi.
A szülők észrevételeiket, javaslataikat szóban, vagy írásban az óvoda vezetőjéhez nyújthatják be. Az
intézményvezetője 30 napon belül az írásban benyújtott panaszokra, észrevételekre írásban válaszol.

13.2. A kereset kiegészítés feltételei
Az óvodavezető határozott időre, vagy egyszeri alkalomra szólóan kereset kiegészítéssel ismerheti el a
kiváló teljesítményt, az átmeneti többletfeladatok ellátását, továbbá a teljesítményértékelés eredményét
az alábbi szempontok figyelembevételével:
• tanulási tervek készítése a helyi program alapján
• olyan folyamatos pedagógiai tevékenység, amely túlnő a csoportkereteken
• pályázatírás
• publikálás
• bemutatók tartása
• új módszerek, ötletek kipróbálása, megvalósítása, továbbadása
• belső ellenőrzések tapasztalatai
• óvodapedagógusi tevékenységével emeli és erősíti az óvoda elismertségét
• olyan munkában való részvétel, amely nem kapcsolódik a munkaköréhez
A kereset  kiegészítés  mértékéről  az  óvodavezető  dönt.  A döntés-előkészítés  folyamatában kikéri  az
óvodavezető-helyettes, a szakmai munkaközösség vezetője és a KT képviselőjének véleménye
 



VI. Záró rendelkezések
 

Az intézmény eredményes, hatékony és biztonságos működéséhez szükséges további rendelkezések az
SZMSZ-ben is jelzett szabályzatok tartalmazzák; 

A  hatályba  lépett  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatot  meg  kell  ismertetni  az  intézmény  azon
alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az
intézménnyel és meghatározott körben használják helyiségeiket. 

Az  SZMSZ-ben  foglalt  rendelkezések  megtartása  az  intézmény  valamennyi  alkalmazottjára
kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 
Az  SZMSZ-t  évente  egy  alkalommal,  valamint  jogszabályváltozás  esetén  kell  felülvizsgálni,és  a
szükséges módosításokat az eljárási szabályok szerint megtenni; 

Az SZMSZ példányát az intézményvezetőnél  kell elhelyezni; 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

SZMSZ mellékletei

1. Szervezet ábra

 


