BÁBAKALÁCS MONTESSORI ÓVODA
Szervezeti- és működési szabályzata

Vác, 2019.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 25. § (1) szerint a közoktatási intézmény
működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és
Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ nyilvános [Nkt. 25. §
(4) bek.].
1. A szervezeti és működési szabályzat célja
Célja, hogy meghatározza a Bábakalács Montessori Óvoda – mint köznevelési intézmény –
szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra
vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal
más hatáskörbe, továbbá az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan
működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és az intézmény
dolgozói közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének
garantálása.
Az SZMSZ helyi dokumentum, előírásai a pedagógiai programunkban megfogalmazott célok
elérését, illetve a nevelőmunkánk eredményes megvalósulását segítő óvodai szervezet,
valamint működési rend kialakítását szolgálja.
2. A szervezeti és működési szabályzat feladata
A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata, hogy megállapítsa a Bábakalács Montessori
Óvoda működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetve
azokban a kérdésekben, melyeket a jogszabályok nem rendeznek.
3. A szervezeti és működési szabályzat kodifikációs eljárása
Az SZMSZ-t az óvodavezető készíti el, és a nevelőtestület fogadja el [Nkt. 25. § (4) bek.].
Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint az óvoda Szülői Szervezete
előzetes véleményezési jogot gyakorol [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 122. § (9) bek.].
Jelen Szervezeti és
Működési Szabályzat az intézmény nevelőtestületének jóváhagyásával, a kihirdetés napján
lép hatályba és ezzel az ezt megelőző Működési Szabályzat érvénytelenné válik.
4. Hatályos jogszabályok
Az SZMSZ a következő törvények alapján készült:
-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.(Nkt.)
A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. Törvény
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
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-

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

Az SZMSZ alapjául szolgáló rendeletek:
1. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és az alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. évi
(VIII.
30.) Kormányrendelet
2. 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról és
annak módosítása 137/2018.(VII:25.) Korm. Rendelet.
3. 20/2012. évi (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
4. 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
5. 132/2000. (VII. 14.) Kormányrendelet a középületek lobogózásáról
6. 308/2004. (XI. 13.) Kormányrendelet az európai zászló és európai lobogó használatának
részletes szabályairól
7. 26/1997. évi (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásáról

5. A szervezeti és működési szabályzat hatálya
A Szervezeti és Működési Szabályzatban és az egyéb belső szabályzatokban foglaltak
megismerése és előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező.
Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba
kerülnek az óvodával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetve igénybe veszik,
használják az intézmény létesítményét. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása
mindenkinek közös érdeke. Megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel
tartoznak. Az alkalmazottakkal szemben az óvodavezető munkáltatói jogkörben eljárva
hozhat intézkedést. A szülőt vagy más, nem az óvodában dolgozó személyt az óvoda
dolgozójának tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását, ennek
elmaradása esetén a vezető az óvoda épületének elhagyására szólítja fel.
Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed
-

az óvodába járó gyermekek közösségére,
a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire,
a nevelőtestületre,
az intézményvezetőre,
a nevelőmunkát segítőkre,
az óvodának szolgáltatást nyújtókra,
az óvoda szolgáltatását igénybe vevőkre,
egyéb munkakörben dolgozókra.

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed
-

az óvoda épületére, udvarára,
az óvoda területén kívül szervezett, az óvodai nevelés idejében, keretében zajló
programokra, eseményekre,
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-

az intézmény képviselete szerinti alkalomra, külső kapcsolati alkalomra.

Az SZMSZ időbeni hatálya kiterjed
Az óvodai nevelés idejében, keretében zajló programokra, eseményekre, illetve az óvoda
külső képviseleti alkalmaira,
Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba, és határozatlan időre
szól. Ezzel egyidejűleg, hatályon kívül helyeződik az intézmény előző Szervezeti és Működési
Szabályzata.
Az SZMSZ a nevelőtestület jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba, és határozatlan
időre szól.
Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezet és működés
tekintetében változás áll be, illetve, ha a szülők vagy a nevelőtestület minősített többséggel
erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet az Nkt. 25. § (4) bekezdése
határozza meg.
A nevelőtestület által jóváhagyott SZMSZ egy hitelesített példánya az óvoda többi
dokumentumával
(Házirend, pedagógiai program) a vezető irodájában lesz megtalálható. A szülőket erről a
jóváhagyást követő első szülői értekezlet keretén belül tájékoztatjuk. Kérésre bármikor a
szülő rendelkezésére kell bocsátani áttanulmányozás céljából.

II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1. Az óvoda adatai
Az óvoda neve:
Székhelye:
Az intézmény típusa:
OM azonosító száma:
Alapító okiratának kelte:
Alapítója és fenntartója:

Bábakalács Montessori Óvoda
2600 Vác, Nógrádi u. 1.
óvoda
201620
2019.10.25.
Körfény közhasznú Nonprofit Kft
2600 Vác, Petróczy u. 3., adószám: 22952730-2-13
ügyvezető igazgató: Császár Róbert
Működési körzete:
Magyarország
Csoportok száma:
2
Maximális gyermeklétszám: 50 fő
2. Az óvoda jogállása
Óvodánk önálló jogi személy, az alapító okirat rendelkezése szerint önállóan működő szerv.
A biztosított költségvetésből önállóan gazdálkodik.
Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatos minden
olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A működésével
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kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a
pedagógusok, a szülők, illetve képviselőik a jogszabályban meghatározottak szerint.
3. Ellátandó alaptevékenység
Az óvoda alapfeladata az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermek
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében
folyik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 5. § (1) bekezdés a) pontja és a 8.
§ (1)-(2) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény – az Nkt. 45. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
Az óvodai nevelőmunka az Óvodai nevelési országos alapprogramjára és az országos
Montessori óvodai nevelési alapprogramra épülő – a nevelőtestület által elfogadott és a
fenntartó által jóváhagyott – óvodai nevelési program alapján folyik.

III. AZ ÓVODA TARTALMI MUNKÁJÁT
MEGHATÁROZÓ HELYI DOKUMENTUMOK
-

ÉS

MŰKÖDÉSÉT

Alapító okirat
Az óvoda pedagógiai programja
Az óvoda éves pedagógiai-működési munkaterve
Jelen SZMSZ és mellékletei
Házirend
Az óvoda továbbképzési programja és beiskolázási terve

1. Alapító okirat
Az alapító okirat tartalmazza az óvoda és a fenntartó nevét, székhelyét, az óvoda hivatalos
nevét, az intézmény típusát, feladat-ellátási helyét, alapfeladatait, szakfeladatának
jogszabály szerinti megnevezését, a feladat-ellátási helyenként felvehető maximális
gyermeklétszámot, a feladatellátást szolgáló vagyont és a vagyon feletti rendelkezés jogát, a
gazdálkodással összefüggő jogosítványokat, az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja
az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.
Óvodánk jogszerű működését a 2019.10.25. keltezésű alapító okirat és az ezzel való
nyilvántartásba vétel biztosítja.
2. Az óvoda pedagógiai programja
Az óvoda pedagógiai programjának alapja az Óvodai nevelés országos alapprogramja.
Tartalmazza a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározottak szerint:
- 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 tevékenységeket,
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- a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységét,
- a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit,
- az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,
- a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket,
- a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.
A nevelési programot a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető jóváhagyásával
válik legitimmé.
A pedagógiai program elfogadása előtt a Szülői Szervezet előzetes véleményezési jogot
gyakorol. [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 122. § (9) bek.] A pedagógiai program azon
rendelkezéseihez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó
egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.
3. Az óvoda éves munkaterve
Az óvoda egy nevelési évre szóló helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg,
és rögzíti a munkatervben az érintettek figyelembevételével. Az intézmény hivatalos
feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges
tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök
megjelölésével.
Az éves munkaterv tartalma:
- a pedagógiai munka hangsúlyos területei
- a konkrét feladatok, tevékenységek, munkafolyamatok megnevezése
- a kitűzött időpontok és határidők dátuma
- a munkatevékenységet ellátó felelősök felsorolása;
Nevelési év rendje:
- a vezető, az alkalmazottak munkabeosztása
- az óvodai szünetek időpontjai
- a nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
- az ünnepek, megemlékezések időpontja
- a nevelőtestületi értekezletek időpontja.
A munkatervet a vezető készíti el, a nevelőtestület a nevelési év nyitó értekezletén fogadja
el. A munkaterv elfogadása előtt előzetes véleményezési jogot gyakorolnak a szülői
közösségi vezetők. [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bek.]
A munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtása a munkaterv elfogadása után
minden dolgozónak kötelessége. A munkaterv alapján készülnek a csoportok tervei,
amelyekben az óvodapedagógusok rögzítik a csoport tagjainak fejlesztését szolgáló
pedagógiai, nevelési, szervezési feladatokat, módszereket, eszközöket.
Az óvodapedagógusok felelősek a megtervezett feladatok írásos rögzítéséért, eredményes
végrehajtásáért, értékeléséért.
4. Házirend
A Házirend tartalmazza azokat az információkat és szabályokat, melyek érdemi módon
segítik az óvoda-család együttműködését, és lehetővé teszik a gyermekek, a szülők, az
alkalmazottak számára kötelességeik teljesítését, jogaik érvényesítését. Az óvodába felvett
gyermek szülője a Házirend egy példányát elektronikus formában kötelezően megkapja,azt
megismeri, majd erről írásban nyilatkozik a beiratkozás alkalmával.
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5. SZMSZ
Jelen SZMSZ tartalmazza az intézmény szervezeti felépítését, jellemzőit, és meghatározza az
intézményi működés belső rendjét, az intézmény belső és külső kapcsolatait az intézmény
jogszerű és zavartalan működésének biztosítása érdekében.
Az SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el. [Nkt. 70. § (2) bek. b) pont]. Amennyiben az SZMSZ
azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség
hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. [Nkt. 85. § (1) bek.] Az SZMSZ nyilvános. [Nkt. 25. §
(4) bek.]
Ki kell kérni a Szülői Szervezet véleményét az SZMSZ elfogadása előtt. [20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rend. 122. § (9) bek.]
Az Nkt. 62. § (1) m) pontja szerint a pedagógus kötelessége, hogy az SZMSZ-ben előírt
valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse.
6. Az óvoda továbbképzési programja, mely tartalmazza
-

a pedagógusok kötelező továbbképzésének elvi szempontjait
a továbbtanulás engedélyezésére vonatkozó szabályokat, rangsorolási szempontokat
a továbbképzés finanszírozásának elvi szempontjait
az intézmény vezetője a továbbképzési program szabályai alapján készíti el nevelési
évenként a beiskolázási tervet, mely a nevelőtestület jóváhagyása alapján válik
érvényessé.

7. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések.
A szülők által is hozzáférhető helyen kell elhelyezni a vezető által hitelesített másolati
példányokat, s a hirdetőtáblán közölni kell a dokumentumok elhelyezését, az intézményi
tájékoztatás lehetőségét.
A szülők és más partnerek számára nyilvános dokumentumok
- az óvoda pedagógiai programja (PP)
- a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)
- az óvoda házirendje
A szülők tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezések
A felsorolt nyilvános dokumentumokat a szülők a beiratkozásnál, illetve bármikor az év
folyamán megismerhetik, és kérésre áttanulmányozás céljából bármikor elkérhetik, az
óvodából azonban el nem vihetik. A dokumentumok az óvoda honlapján is megtekinthetők.
A beiratkozás utáni első szülői értekezleten az óvoda vezetője a szabályzatokban foglaltakról
tájékoztatást tart. A Házirend egy példányát minden új kisgyermek szülője elektronikus
formában kézbe kapja, ennek tényét aláírásával igazolja.
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IV.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS
TUDNIVALÓK
1. Az óvodai működés rendje
Nevelési év
Az óvodában a nevelési év rendjét az óvoda munkaterve határozza meg, mely szeptember
01-jétől a következő év augusztus 31-ig tart.
Nyári zárás
Az óvoda üzemeltetése a fenntartói rendelkezések jóváhagyása szerint szünetel (nyári
időszakban), melyről a szülők az évkezdő szülői értekezleten, a faliújságon és elektronikus
levél formájában értesítést kapnak.
Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a
nagytakarítás.
Az óvoda nyári zárva tartásáról jogszabályban előírtak szerint legkésőbb február 15-ig a
szülőket hirdetmény formájában tájékoztatjuk.
Téli zárás
Az iskolai téli szünet időtartama alatt a fenntartó engedélye alapján lehet zárva az
intézmény.
Technikai szünet
Az óvoda épületében bekövetkezett balesetveszély, rendkívüli esemény miatt az
óvodavezető a fenntartó tájékoztatásával és engedélyével technikai szünetet rendelhet el.
Nevelés nélküli munkanap
Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal vehet igénybe a nevelőtestület,
melyet nevelési értekezletek, továbbképzések céljára használ fel. Erről a szülők
jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak (legkésőbb 7 nappal a nevelés nélküli
munkanap előtt).
Nyitva tartás
Hétfőtől péntekig, 7.30 - 17 óráig.
Rendezvények esetén a nyitva tartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi.
A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
A gyermekeknek reggel 9 óráig javasolt beérkezniük az intézménybe.
2. Az óvodai működés rendjére vonatkozó szabályok
Az épület használatának rendje, a gyermekek és az alkalmazottak benntartózkodásának
rendje
Az intézmény területén tartózkodó személy köteles a közös tulajdont védeni, a
berendezéseket rendeltetésszerűen használni, az intézmény tisztaságát megőrizni, a tűz- és
balesetvédelmi előírásokat, a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani, valamint az
intézmény zavartalan működéséhez szükséges energiával, egyéb anyagokkal takarékoskodni.
Az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó előírások a külső igénybevevőkre is
vonatkoznak, őket vagyonvédelmi és kártérítési kötelezettség is terheli.
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A gyermekek az intézmény területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak.
Az intézménnyel jogviszonyban álló személyek csak a részükre engedélyezett helyiségeket
használhatják az előírásnak és a rendeltetésnek megfelelően. A konyhában csak az ott
munkát végző tartózkodhat.
Azokat a helyiségeket, ahol tisztítószereket, vegyszereket tárolnak, kulccsal vagy olyan
retesszel kell zárni, amely a gyermekek számára nem elérhető helyen található.
Az óvoda által szervezett, a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda
helyiségeinek használati rendjét az óvodavezető határozza meg.
Az óvoda épületében és kertjében szombaton és vasárnap, illetve egyéb munkaszüneti
napokon csak vezetői engedéllyel lehet tartózkodni. A hétvégi munkálatokhoz is az
óvodavezető engedélye szükséges.
Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos!
A berendezések használati rendje
Az óvoda helyiségeinek berendezési tárgyait, felszerelését nem lehet elvinni abból a
helyiségből, amelynek a helyiségleltárába tartoznak. (Kivételes esetekben a vezető
engedélyezheti ezt.)
Az óvoda területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt a
károkozónak meg kell téríteni.
Az óvoda udvara nem nyilvános játszótér, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek
nem használhatják, valamint az óvodával jogviszonyban álló gyermekek csak addig, amíg
szüleik meg nem érkeztek. Kivételt képeznek az intézmény által szervezett családi
rendezvények.
A dohányzásról való rendelkezés
Az intézmény teljes területén tilos dohányozni. A nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII.
törvény 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint közoktatási intézményben sem zárt, sem pedig
nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely.
A gyermekeknek szervezett egyéb programok, szolgáltatások rendje
Intézményünkben csak olyan szolgáltatás megszervezése lehetséges, amely
összeegyeztethető pedagógiai programunk szellemiségével, a nevelőtestület által elfogadott
értékrenddel, kiegészítik nevelőmunkánkat, és szülői igényt elégítenek ki. A szolgáltatások
formáját, tartalmát, időpontját hirdetmény formájában tesszük közzé.
A foglalkozásokat úgy kell szervezni, hogy a külön szolgáltatáson való részvétel ne gátolja
meg a gyermeket abban, hogy az óvoda által biztosított alapszolgáltatásban részt vegyen. A
fakultatív programok választásáról a szülő dönt.
A foglalkozásokat a szolgáltatás nyújtója az erre kijelölt helyen tartja. Ez alól kivételt
képeznek a sportfoglalkozások (úszásoktatás). Ez esetben a gyermekeket külön busszal
óvodapedagógus vagy dajka kíséri az uszodába, és az egész foglalkozás időtartama alatt
biztosított a gyermekek felügyelete.
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V. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
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 figyelembe vételével
alakítottuk ki a szervezeti egységeket.
1. Az intézmény élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse.
Jogszabály alapján magasabb vezető beosztású alkalmazott: az óvodavezető.
Az óvoda alkalmazotti közösségét az óvoda székhelyén foglalkoztatott valamennyi
alkalmazott alkotja.
Az óvoda nevelőtestületét az óvodában foglalkoztatott valamennyi óvodapedagógus alkotja.
Az Nkt. 2. sz. melléklete szerint 2013. szeptember 1-jétől a nevelőmunkát közvetlenül segítő
alkalmazottak a következő munkakörben dolgoznak: dajka
Az intézmény vezetője képviseli az intézményt. Az intézmény élén a magasabb vezetői
beosztású vezető áll. [Nkt. 68. § (3) bek.] Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott
körében az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.
Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a
gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Az óvodavezető felelős a szabályzatok elkészítéséért; jóváhagyja a pedagógiai programot, és
képviseli az intézményt. [Nkt. 69. § (1) bek.]
Az intézmény vezetője felel:
- a pedagógiai programért
- a nevelőtestület vezetéséért
- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk
szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért
- a rendelkezésre álló költségvetés alapján a működéshez szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosításáért
- a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért
- a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért
- a szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért
- a gyermekbaleset megelőzéséért
- a gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért
- a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért [Nkt. 69. § (2) bek.].
Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más, elháríthatatlan ok miatt az
óvoda működése nem lehetséges, az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az
óvodavezető – a fenntartó egyidejű értesítése mellett – rendkívüli szünetet rendelhet el.
Amennyiben a településre kiterjedő vészhelyzet áll fenn, abban az esetben a jegyző, ha pedig
a megyére kiterjedő vészhelyzet áll fenn, akkor a kormányhivatal vezetője rendelheti el a
rendkívüli szünetet.
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Az óvodavezető döntései és utasításai előtt – a jogszabályokban meghatározott egyeztetési
kötelezettségén túl – meghallgatja az érdekelt dolgozókat.
2. Az óvodavezető jogköre
Gyakorolja a munkáltatói, alkalmazási jogköröket a vonatkozó jogszabályok és a helyi
szabályzatok alapján.
Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály
nem utal más hatáskörbe.
Képviseli az intézményt.

Az óvodavezető feladatai az alábbiak szerint csoportosíthatók
- pedagógiai feladatok
- munkaügyi feladatok
- gazdálkodási feladatok
- tanügy-igazgatási feladatok
- minőségirányítási feladatok.
További feladatai még
- Kapcsolattartás, koordináló tevékenység a fenntartóval, közvetlen és közvetett
partnereivel.
- A Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott, a vezetésre vonatkozó
pontok maradéktalan ellátása.
Kizárólagos jogkörébe tartozik
- az intézmény képviselete;
- a nevelőtestület vezetése;
- a tanügy-igazgatási döntések meghozatala;
- a munkáltatói jogok gyakorlása;
- a kiadmányozási jogkör gyakorlása.
3. A kiadmányozás szabályai
Az óvoda nevében aláírásra és körbélyegző használatára az óvoda vezetője jogosult.
- Kiadmányozza az óvoda működésével összefüggő jelentéseket, beszámolókat,
terveket, a hatáskörébe tartozó belső szabályzatokat és utasításokat, leveleket,
felterjesztéseket és egyéb tájékoztatókat.
- Kiadmányozza a társ óvodák vezetőinek, az általános iskolák igazgatóinak, a bölcsőde
vezetőjének, a pedagógiai szakszolgálat vezetőjének és a pedagógiai szakmai
szolgáltat vezetőjének, valamint a gyermekjóléti szolgálat vezetőjének szóló
levelezést.
- Az óvodai szakvéleményeket.
- Az óvoda belső használatára készült jegyzőkönyveket, határozatokat, nevelőtestületi
és szülői tájékoztatókat.
Az ügyintézéssel kapcsolatban keletkező iratok az alábbiakat tartalmazza:
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− az intézmény neve, székhelye,
− iktatószám
− az ügyintéző megnevezése
− az ügyintézés helye és ideje
− az irat aláírójának neve és beosztása
− az intézmény körbélyegzőjének lenyomata.
Az óvoda hivatalos bélyegzőinek lenyomata:

Körbélyegző:

Hosszúbélyegző:

A bélyegzők használatára az óvodavezető jogosult.
4. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
Az elektronikus úton előállított dokumentumokat papíralapú formátumban is kell előállítani.
A kinyomtatott nyomtatványt:
- az óvodavezető hitelesíti, tehát aláírja és lebélyegzi
- az iraton fel kell tüntetni az „elektronikus nyomtatvány” feliratot és a hitelesítés
dátumát
5. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
A KIR rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást az óvodavezető
alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során
kinyomtatott és az óvodavezető által hitelesített dokumentumok, iratok irattári elhelyezésre
kerülnek:
- Az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
- Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések
- Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések
- OSAP jelentés
- Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot)
- Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel és a pedagógusok értékelési minősítési
rendszerével kapcsolatos feladatok bejelentése az Oktatási Hivatal informatikai
támogató rendszerébe, továbbá az aktuális feladatok ellátása az intézményben
(intézményvezető, intézményi delegált tagok, pedagógusok)
6. A képviselet szabályai
Az intézmény képviseletére az óvodavezető jogosult, azonban ezt a jogát meghatározott
esetekben más személyre átruházhatja.
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A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:
- jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében
- az óvodai jogviszonnyal
- az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és
felbontásával
- a munkáltatói jogkörrel összefüggésben;
az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazottal:
- hivatalos ügyekben
- a települési önkormányzattal való ügyintézés során
- állami szervek, hatóságok és bíróság előtt;

intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során:
- az intézményben működő egyeztető fórumokkal, tehát a nevelőtestülettel, az
alkalmazotti közösséggel, a szülői szervezettel
- más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, gazdasági és civil
szervezetekkel
- az intézmény belső és külső partnereivel
- a települési egyházakkal
- a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel;
sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére
az információgyűjtés engedélyezése
elkészítésének céljából.

tudományos

kutatás

vagy

szakmai

anyagok

7. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság
A Bábakalács Montessori Óvoda feladatellátási helyének biztosítása érdekében bérleti
szerződés köt a Vác, Nógrádi u. 1. sz. alatti ingatlan tulajdonosával, feladatának ellátása
érdekében.
A bérleti szerződésben foglaltak szerint az intézmény rendelkezésére állnak az intézményi
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, tárgyi eszközök.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, ill. biztosítékként
felhasználni. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény nevelő-fejlesztő
feladatainak ellátásához szabadon felhasználhatja.
8. Az intézmény gazdálkodási jogköre
Óvodánk magánintézmény, fenntartásáról a pedagógiai programban megfogalmazott, az
alapfeladatok ellátására szükséges pénzeszközökről az állam, illetve a fenntartó gondoskodik
(törvényben meghatározott arányban).
Gazdálkodását éves költségvetés alapján végzi, az előirányzatok felhasználása a
megállapított keretszámon belül saját intézményi hatáskörben történik.
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A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások
Az intézménynek rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges feltételekkel. Az
intézmény az alapító, illetőleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb
bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. Az intézmény fenntartási és
működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés
tartalmazza. A költségvetés betartásáért az óvoda vezetője a felelős. Az óvodavezetője
önálló munkáltatási jogkörrel rendelkezik, ez irányú feladatait a Mt. előírásainak
megfelelően látja el.
9. A vezető benntartózkodásának rendje
Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői
feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. A vezető napi benntartózkodásának rendjét a
mindenkori éves munkaterv tartalmazza.
Az óvodavezető munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, a munkaköri leírás,
valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.
Ha az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása, váratlan
távolléte miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatok ellátása a helyettesítés rendje
című fejezetben meghatározott rendelkezések alapján történik.
A munkarend kialakításánál figyelembe kell venni az óvoda nyitva tartásának rendjét, ezen
belül biztosítani kell, hogy intézkedési jogkörrel rendelkező megbízott az intézményben
tartózkodjon.
Az óvoda vezetője általában egy műszakban tartózkodik az intézményben, de végezheti
munkáját ettől eltérő munkarendben és az óvodán kívüli helyszínen is (értekezlet,
továbbképzés, ügyintézés, vásárlás, stb.).
Kötelező órája, melyet gyermekcsoportban köteles letölteni: heti 12 óra, [Nkt. 5. sz.
melléklet].
Munkaidő-beosztását az éves munkaterv tartalmazza.
10. A helyettesítés rendje az óvodavezető akadályoztatása és tartós távolléte esetén
A magasabb jogszabály alapján az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell,
hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek a gyermekek
teljes tartózkodási ideje alatt. Törvényi előírás, hogy a vezetés valamelyik tagjának ez idő
alatt az óvodában kell tartózkodnia. Az óvodavezető távolléte esetén a vezetői jogkör
gyakorlását a megbízott személy látja el. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a
gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed
ki
Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve
amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az óvodavezető tartós távolléte esetén
a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek az egy hónapnál hosszabb időtartam
minősül. A megbízás a fenntartó jóváhagyásával történik. A megbízást a dolgozók
tudomására kell hozni.
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VI. AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
1. Az alkalmazottakra vonatkozó, az intézmény nyitásával, zárásával kapcsolatos
rendelkezés
Az óvoda bejárati ajtajához kulccsal rendelkeznek: vezető, a nevelőtestület, a konyhai
alkalmazott, illetve a vezető által engedélyezett személy(ek).
Az óvoda kulcsának elvesztését azonnal jelenteni kell az óvodavezetőnek, aki megteszi a
szükséges intézkedést.
Az alkalmazottak munkakezdésének elvárt feltételei
-

-

Az alkalmazottak kötelesek az óvodában olyan időpontban megjelenni, hogy a
munkavégzés pontos megkezdésére átöltözve rendelkezésre álljanak.
Valamennyi alkalmazott részére kötelező a napi tiszta, esztétikus ruha, cipő és a
konyhai alkalmazott részére a védőruha használata.
A munkavégzés előtt a ruháit, értékeit a dolgozó köteles elzárni.
A munkába érkezés és a távozás ellenőrzése az óvodavezető feladata.
Köteles jelenteni munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát lehetőleg
előző nap váltótársának és közvetlen felettesének, de legkésőbb az adott
munkanapon 7 óráig az intézményvezetőnek, hogy a helyettesítésről
intézkedhessenek.
Munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a
munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint köteles
végezni.

2. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje
Óvodapedagógusok:
Heti munkaideje 40 óra
- kötött munkaidejük heti 32 óra
- a megtartandó foglalkozások száma heti 32 ór
- a heti 40 órás munkaidő fennmaradó részéből, azaz heti 8 órából maximum 4 órát a
62.§ (8) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására kell fordítaniuk.
A nemzeti köznevelési törvény értelmében az óvodában a kötött munkaidőt (32 óra) a
gyermekekkel való közvetlen, teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell
fordítani.
A további 8 órában a pedagógus feladata többek közt, hogy a pedagógiai programban és
valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, pontosan és
aktívan vegyen részt a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon és az óvodai
rendezvényeken [62. § (1) m)-n) pont]
Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai
életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania. A munkaidő fennmaradó részében,
legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai
feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, továbbá eseti helyettesítés
rendelhető el az óvodapedagógus számára. [2013. évi CXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése]
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Munkarendjük:
A kötelező óraszámot az óvodapedagógusok egy héten belüli délelőttös és délutános
munkarend váltakozásával dolgozzák le.
Délelőttös munkarend:7.30 – 13.00 óráig
Délutános munkarend: 9.00 – 17.00 óráig
A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak
A dajka munkarendje:
Munkaidejük: heti 40 óra.
Munkarendje: 8.00 – 16.00 óráig
3. Egyéb, a dolgozókkal kapcsolatos szabályozások
-

-

Az óvodában csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező munkavállaló
dolgozhat.
A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitva tartási időben akkor és oly módon
használják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő tevékenységet és az intézmény egyéb
feladatainak ellátását.
Ha intézményi alkalmazott a nyitva tartási időn túl igénybe kívánja venni az óvoda
helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől (a rendezvény lebonyolítása előtt 7 nappal)
kell kérvényeznie a használat céljának és időpontjának megjelölésével.

A berendezések használati rendje az alkalmazottakra vonatkozóan
-

Az óvoda vezetője felelős az óvoda helyiségeinek balesetmentes használhatóságáért
és az azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért.
Az eszközök, berendezések hibáját az óvónőknek kötelességük az óvodavezetőnek a
tudomására hozni.
A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.
Az óvoda területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban
előidézett kárt a károkozónak meg kell téríteni.

Az udvar használati rendje
Az óvoda udvarán az óvodás gyermek csak óvónői felügyelettel tartózkodhat, az ott lévő
játékokat, létesítményeket csak óvónői felügyelettel használhatják.
A telefonhasználat szabályai
-

A munkavállalók magánjellegű telefonhívások csak indokolt esetben
engedélyezettek, akkor, ha a gyermekek biztonságos felügyelete megoldott.
Az intézmény területén mobiltelefont csak indokolt esetben lehet használni. A
gyermekcsoportokban a mobiltelefont le kell némítani a gyermekek zavartalan
nevelése-fejlesztése érdekében.
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Fénymásolás szabályai
Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térítésmentesen
történhet.
Magáncéllal történő fénymásolásra az intézményvezető engedélyével kerülhet sor.
A számítógép használatának szabályai
Az óvodapedagógusok munkájukkal összefüggésben térítésmentesen használhatják a
rendelkezésükre bocsátott számítógépet.
Hivatali titok megőrzése
-

-

-

Az intézmény minden alkalmazottja köteles a hivatali titkot megtartani, nem
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatokat, amely a munkaköre betöltésével
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más
személyre hátrányos következménnyel járhat.
Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem
áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak
minősülnek, és amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi
dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.

Óvodánkban hivatali titoknak minősülnek a következők
-

amit a jogszabály annak minősít,
a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok,
a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adatok [Nkt. 42. § (1) bek.],
továbbá, amit az óvodavezetője az adott ügy vagy a zavartalan működés biztosítása,
illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban annak
minősít.

Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére
A televízió, a rádió, az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás
nyilatkozatnak minősül.
A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az óvoda dolgozóinak az
alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük:
-

Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az
óvodavezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.
Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak
udvarias, 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 rendelkezésekre, valamint az óvoda jó hírnevére és
érdekeire.
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-

-

Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban,
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az óvoda tevékenységében,
működésében zavart, 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 riport kész anyagát a közlés
előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét,
amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.

4. Az intézmény felelőssége a dolgozók által az intézmény területére bevitt tárgyakban,
értékekben keletkezett kárért
-

-

-

-

Az alkalmazott az intézmény területére behozott – a munkába járáshoz szükséges és
szokásos – személyi tulajdonát képező dolgokat az irodában, illetve a
csoportszobában, szekrényben köteles elhelyezni.
Az intézmény csak akkor vállal felelősséget az itt elhelyezett tárgyakért, ha az
alkalmazott a dolgok elhelyezésére, megőrzésére szolgáló szekrényt bezárta, és a kár
a bezárt szekrény erőszakos feltörésével függ össze, továbbá az alkalmazott
bizonyítani tudja, hogy az eltűnt tárgyakat a szekrényben elhelyezte, és bezárta.
A szokásosnál nagyobb értéket képviselő, illetőleg a munkába járáshoz nem
szükséges tárgyakat (ékszer, pénz, értékpapír, stb.) a szekrényben nem szabad
elhelyezni, mert elvesztésükért az intézmény nem vállal felelősséget.
Abban az esetben, ha a dolgozó valamely okból kénytelen nagyobb értéket magával
hozni, azt köteles a felettesének bejelenteni, és az irodában elhelyezni.

VII. A VEZETŐ ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI
KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI
KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
Az intézmény alkalmazottainak (alkalmazottak) közössége, kapcsolatuk a vezetéssel
-

-

-

-

Az alkalmazotti közösséget az óvoda nevelőtestülete és a munkaviszonyban álló
dolgozók alkotják.
Az óvodai alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az óvodán belüli
érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok, a munka törvénykönyve, a
nemzeti köznevelési törvény, valamint az ehhez kapcsoló rendeletek rögzítik.
Az alkalmazotti közösséget az óvodavezető hívja össze minden esetben, amikor ezt
jogszabály előírja, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül
sor.
Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két alkalommal az
óvodavezető hívja össze az alkalmazotti értekezletet. Az értekezleteken az
óvodavezető tájékoztatja az óvoda dolgozóit az óvoda tevékenységéről, és ismerteti
a soron következő feladatokat.
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit magasabb jogszabályban
meghatározott jogok illetik meg:

1. részvételi jog
illeti meg az óvoda minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyeket
az éves munkaterv tartalmaz, illetve amelyekre meghívót kap;
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2. javaslattételi és véleményezési jog
illeti meg az óvodával jogviszonyban, munkaviszonyban álló minden személyt. Az elhangzott
javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának
mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel
kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölnie kell;
3. egyetértési jog
az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy
rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy vagy
közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért;
4. döntési jog
a rendelkező személy vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet
jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel
egy személyben – testületi jogkör esetén a testület abszolút többsége (50%+1 szavazat)
alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.
Az óvoda dolgozóit a köznevelési törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a
fenntartó által engedélyezett létszámban az óvodavezetője alkalmazza. Az óvoda dolgozói
munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik, melyet munkába állásukkal egyidejűleg az
óvodavezetője aláírásuk megtételével részükre átad.
A munkaköri leírás tartalmazza
- a munkahely, a munkavállaló, a munkakör megnevezését
- a munkaidő, a közvetlen felettes meghatározását
- a munkavállaló tevékenységének körét, feladatait, hatás- és jogkörét
- a munkaköre szerinti ellenőrzését
- a munkaköre szerinti alap- és specifikus elvárásokat.
Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza.
A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra,
nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési,
egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell
hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

VIII. A NEVELŐTESTÜLET SZERVEZETE ÉS KAPCSOLATA A VEZETÉSSEL
A nevelési intézmény pedagógusainak közössége (nevelőtestület) a köznevelési törvény
alapján meghatározott döntési, véleményezési, javaslattevő jogkörrel rendelkező testület.
Nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
Tagjai: az óvoda valamennyi pedagógusa.
A testület tagjai javaslatot tehetnek az óvodai élettel kapcsolatos minden kérdést illetően.
Ha a javaslat elbírálása nem tartozik a nevelőtestület hatáskörébe, a döntésről a vezető 30
napon belül köteles szóban vagy írásban választ adni.
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1. Pedagógusok feladatai és jogai:
-

-

-

Legfontosabb feladata a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program
egységes megvalósítása. Véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden,
az intézményt érintő ügybe
Nevelési program elfogadása, módosítása, SZMSZ és a Házirend jóváhagyása,
módosítása, nevelési év tervének jóváhagyása, átfogó értékelések és beszámolók
elfogadása
A pedagógusok pontos és aktív részvétele a nevelőtestületi értekezleteken
A nevelőtestületi értekezleten - az előre jelzett témából felkészülten – a kitűzött
kezdési időpont előtt minimum 5 perccel előbb meg kell jelenni. A pedagógus
aktivitását az értekezlet témájához kapcsolódó hozzászólásai, szakmai véleményének
kifejtése jelzi.

2. A pedagógus adminisztratív feladatai
A pedagógus vezeti a gyermekcsoport felvételi és mulasztási naplóját, a csoportnaplót és a
gyermekek egyéni fejlődési naplóját, mérési-értékelési eredményeit.
Nevelési évenként a csoportnaplóban éves nevelési tervet készít. Félévkor és a nevelési év
végén írásban beszámol a nevelési terv megvalósításáról, az elért eredményekről.
-

A pedagógusok pontos és aktív részvétele a fogadóórákon
A pedagógusok pontos és aktív részvétele az ünnepségeken és az éves munkaterv
szerinti rendezvényeken
A kötelező minősítések határidőre történő megszerzése
A hivatali titok megőrzése
A pedagógushivatáshoz méltó magatartás
Együttműködés a gyermekek érdekében a munkatársakkal és más intézményekkel

3. Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok
Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az
óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
Az óvoda a gyermek egyéni fejlődését a pedagógiai programban részletezett szempontok
szerint, félévenként rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket,
megállapításokat, javaslatokat.
4. A tankötelezettség megállapítása
A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló
kormányrendelet határozza meg.
Az óvoda az iskolaérettség kialakulásának figyelemmel kísérésére és megsegítésére az 5.
életévüket betöltött gyermekek tanuláshoz szükséges részképességeinek fejlettségét a
Sindelar-féle komplex felméréssel vizsgálja, az életkorhoz képest elmaradást mutató
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képességeket Montessori eszközökkel és Montessori szemléletű játékokkal egyéni vagy
mikrocsoportos tevékenységben megsegíti.
A fejlesztés tervezéséhez és nyomonkövetéséhez egyéni fejlesztési terv készül.
Az 5. életévüket betöltött gyermekek ezen kívül mozgásfejlesztő által végzett alapozó
terápiás felmérésen vesznek részt.
Az óvoda a Sindelar felmérés mellett az MSSST szűrőtesztet alkalmazza az iskolaérettség
megállapítására.
Ha az óvoda mérései szerint a gyermek nem iskolaérett, az óvoda szakértői bizottsági
vizsgálatot kezdeményezhet, illetve a szülő kérvényezheti az Oktatási Hivatalnál gyermeke
óvodai nevelésének egy évvel való meghosszabbítását.
Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban,
amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja.

IX. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja
A pedagógiai munka belső ellenőrzését az óvodavezető irányítja, az ellenőrzés a nevelésioktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka
belső ellenőrzésének célja a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. Az ellenőrzés
célja másrészről az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő
helyes gyakorlat megteremtése.
2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények:
-

-

Segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását.
A foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és
értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény
elérésére.
Támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását.
A szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse a nevelés
valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását.
Biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát.
Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes
végrehajtását, megtartását.
Hatékonyan működjön a megelőzés szerepe.

Az óvodavezető a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése
érdekében ellenőrzi, értékeli az alkalmazottak munkáját. Az ellenőrzési szempontokat,
kiemelt feladatokat az éves munkaterv tartalmazza.
3. Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során
-

a Montessori pedagógia elveinek és gyakorlatának a megvalósulása,
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-

a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,
a terem rendezettsége, tisztasága, a csoportkép kialakítása,
az óvónő-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása,
a nevelőmunka színvonala, eredményessége.

4. A tanulási folyamatok szervezése
-

-

előzetes felkészülés, tervezés,
felépítés és szervezés,
az alkalmazott módszerek,
a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége,
magatartása, az eredményesség vizsgálata, a pedagógiai program követelményeinek
teljesítése,
a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége,
a gyermekek fejlődésének nyomon követése, fejlesztése.

5. A belső ellenőrzés kiterjed
-

a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre,
a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére – az
ellenőrzési terv alapján.

Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet készít.
Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem
szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt.
Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a
nevelési év során.
Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki írásban
észrevételt tehet.
A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének
eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges
hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.
6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái:
-

szóbeli beszámoltatás,
írásbeli beszámoltatás,
értekezlet,
csoportlátogatás,
speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok.

7. Az ellenőrzés fajtái:
-

tervszerű, előre megbeszélt időpont és szempont szerinti ellenőrzés.
spontán, alkalomszerű ellenőrzés:
a problémák feltárása, megoldása érdekében,
a napi felkészültség felmérésének érdekében.
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X. AZ ÓVODAI ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A
HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
Az óvoda ünnepeit, az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel
kapcsolatos felelősöket az óvodavezető az éves munkatervben határozza meg. A felelősök a
rendezvényekre vonatkozó feladatterveiket a munkatervben jelölt határidőre elkészítik, és
tartalmuk szerint felelősen szervezik meg az ünnepségeket.
A hagyományápolás célja az intézmény hagyományainak ápolása. Ezek fejlesztése és
bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése az óvoda egész közösségére nézve
kötelező.
Az intézmény helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a
közös cselekvés örömét szolgálják, a gyermekeket az egymás iránti tiszteletre nevelik.
A nemzeti ünnepekről való megemlékezések a gyermekek hazaszeretetét mélyítik el.
Az óvodai megemlékezések, a nemzeti ünnepek megünneplésének időpontját az óvoda
nevelési év rendjére vonatkozó óvodai munkaterv határozza meg.
Az éves munkatervben ki kell jelölni azt az óvodapedagógust, aki az ünnepélyek,
megemlékezések, hagyományápoló rendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért
szakmailag felelős.
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat
teremtsen, majd gondoskodjon ezek ápolásáról, megőrzéséről is.

XI. A VEZETŐ ÉS AZ ÓVODAI SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI
KAPCSOLATTARTÁS RENDJE ÉS FORMÁJA
A szülők az óvodában az Nkt-ban meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének
érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre [Nkt.. 73. § (1.) bek.]
Amennyiben a szülők szülői szervezetet létrehoztak, szülői közösségi vezetők tisztséget
látnak el. A szülői közösségi vezető figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a
pedagógiai munka eredményességét.
A szülők és pedagógusok között a nevelési feladatok összehangolása, az óvoda
szabályzatainak és programjának megismerése érdekében a kapcsolattartásra,
tájékoztatásra vonatkozó formákat és szabályokat a pedagógiai program és az éves
munkaterv rögzíti.
A csoport szülői közösségének képviselőivel az óvodapedagógus, valamint
óvodapedagógus területét meghaladó ügyekben a vezető tartják a kapcsolatot.

az

A szülői közösség kérdéseit, véleményét, javaslatait a választott képviselő segítségével
juttathatja el az óvodavezetőhöz.
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1. Az óvodai Szülői Szervezet
Az óvoda vezetője a szülői közösségi vezetőket évente két alkalommal tájékoztatja az óvoda
feladatairól, tevékenységéről, az óvodában folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő
kérdésekről.
Az Szülői Szervezet képviselői tanácskozási joggal részt vehetnek a nevelőtestületi
értekezleten.
Az Szülői Szervezet képviselőit meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi
pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda szervezeti és működési
szabályzata, a szülői munkaközösség részére véleményezési jogot biztosít. A meghívás a
napirendi pont írásos anyagának 8 nappal korábbi átadásával történik.
Az együttműködés és kapcsolattartás során a vezető feladata, hogy az Szülői Szervezet
jogainak gyakorlásához szükséges információs bázist, a szükséges dokumentumokat
biztosítsák.
Az Szülői Szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály és az óvoda belső szabályzataiban
megadott jogosítványaival, jogainak gyakorlásával, segítse az intézmény hatékony
működését, támogassa a vezető irányítási, döntési tevékenységét, véleményezze a
minőségfejlesztő tevékenység eredményességét.
2. Az óvodai Szülői Szervezet és a vezető kapcsolattartási formái
-

szóbeli személyes megbeszélés,
értekezletek,
írásbeli tájékoztatók,
a Szülői Szervezet nevére szóló levelek átadása,
dokumentum, irat az óvodai szülői szervezet által gyakorolt jogok írásba foglalásával.

Az óvodapedagógus a csoport szülői közössége képviselőjének szükség szerint ad
tájékoztatást.
3. Az óvodai Szülői Szervezet javaslattételi és véleményezési jogot gyakorol:
-

az óvodai SZMSZ, a házirend és az éves munkaterv kialakításában előzetes
véleményezési jog
a pedagógiai program elfogadása előtt előzetes véleményezési jog
a vezető és a Szülői Szervezet közötti kapcsolattartás módjában
a szülőket anyagilag is érintő ügyekben
az óvodavezetői pályázatról véleményt nyilváníthat, melyet írásba foglal, és az
előkészítő bizottságnak átad.

A Szülői Szervezet – véleményezési jogkörében eljárva – írásban teszi meg nyilatkozatát.
Tájékoztatás kérése a szülők részéről
A szülők és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására lehetőség
van az alábbi esetekben:
- családlátogatásokon,
- szülői értekezleteken,
24

-

egyéni beszélgetéseken
a képviselőjének részvétele a nevelőtestület értekezletein a jogszabályok által
meghatározott esetekben.

4. A nevelési intézmény dokumentumainak nyilvánossága, a szülők tájékoztatása
Óvodánk nyilvános dokumentumai:
- pedagógiai program
- Szervezeti- és Működési Szabályzat
- házirend.
A dokumentumokba a szülő betekintést kérhet. Kérés esetén betekintést kell kapnia a
szülőnek.
Az óvoda hirdetőtábláján közölni kell a dokumentumok elhelyezését, valamint a tájékoztatás
formáit.
Az óvodai beiratkozások alkalmával az új gyermekek szülei részére a házirend egy példányát
át kell adni.

XII. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA
1. A fenntartóval való kapcsolat:
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre
terjed ki [Nkt. 83. § (2) bek.]:
- az intézmény nevének megállapítására,
- a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételi időpontjának
meghatározására,
- a heti és éves nyitva tartási idő meghatározására,
- az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre,
gazdálkodási jogkörre stb.),
- az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására
- az intézmény ellenőrzésére
- gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, a gyermek és ifjúságvédelmi
tevékenységre,
- a gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében,
- az intézményben folyó szakmai munka eredményességére
- a pedagógiai program, a házirend és az SZMSZ tekintetében.
A fenntartó az intézményvezető megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a
jogviszony szüneteltetésének jogával kapcsolatos rendelkezések keretei között gyakorolja a
munkáltatói jogokat a vezető felett.
2. A fenntartóval való kapcsolattartás formái
-

szóbeli tájékoztatás,
írásbeli beszámoló adása,
egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,
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-

speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint
szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.
Kapcsolattartó személy: óvodavezető.
3. Iskolával való kapcsolattartás
Az óvoda vezetője, pedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak azon általános iskolák
vezetőivel, pedagógusaival, ahova az óvodába járó gyermekek felvételt nyertek.
A kapcsolattartás célja az iskolába menő gyermekek beilleszkedését megkönnyítő
együttműködés kialakítása. A kapcsolattartás módját az éves munkatervben rögzítjük.
Kapcsolattartó személy: óvodavezető.
4. Más köznevelési intézményekkel való kapcsolattartás
Az intézmény más köznevelési intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. A kapcsolatok
lehetnek szakmai, kulturális, sport- és egyéb jellegűek.
A kapcsolatok formái
- rendezvények,
- látogatások.
A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.
Kapcsolattartó személy: óvodavezető
5. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy:
a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, támogatással
megvalósítandó elképzeléséről és annak előnyeiről,
az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást
vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen
megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen.
Kapcsolattartó személy: óvodavezető
6. A Család- és Gyermekjóléti Központtal való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében:
a gyermekjóléti szolgálattal,
a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal.
Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető
okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. Az intézmény a gyermekjóléti
szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai
- a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását
szükségesnek látja,
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-

esetmegbeszélés – az intézmény 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.
Kapcsolattartó személy: az óvodavezető és a gyermekvédelmi felelős
7. A Pedagógiai Szakszolgálattal való kapcsolattartás
A kapcsolattartás formája folyamatos, mely kiterjed:
- a gyermekek fejlettségével, személyiségével,
szakvélemény megkérésére,
- az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására,
- a gyermekek fejlesztésére, foglalkoztatására,

magatartásával

összefüggő

Az óvodavezető és a pedagógusok konzultációs kapcsolatot tartanak a pedagógiai
szakszolgálattal a vizsgálatra küldött vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekekkel
kapcsolatban.
8. Az egészségügyi felügyelettel való kapcsolattartás
Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a védőnő látja el.
Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás kiterjed:
- a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét biztosító szolgáltatásra,
A védőnő munkaterv szerint látogatja az óvodát.
Az óvodavezető feladatai az egészségügyi ellátás keretén belül:
- biztosítja az egészségügyi munka feltételeit,
- gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről és
- szükség szerint a gyermekek szakvizsgálatokra történő előkészítéséről.
Ha a gyermek beteggyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni:
- Betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába.
- A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni,
felügyeletét el kell látni
- Szükség esetén azonnal orvoshoz kell juttatni
- Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről.
A munkavállalók egészségügyi ellátását a fenntartó megbízásával rendelkező foglalkozásegészségügyi üzemorvos végzi.
- az alkalmazottak alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltatásra,
- munkába állás előtti orvosi vizsgálat megszervezésére,
- időszakos orvosi vizsgálatokra.
Kapcsolattartó személy: óvodavezető

XIII. A BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK
NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ ÓVODÁVAL
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1. Információ az intézménybe érkezők számára
Az óvodával jogviszonyban nem állókat az intézménybe lépésükkor a fogadó személy
köszönti, s felajánlja segítségét, és az óvodavezetőhöz kíséri a látogatót. A fenntartói,
szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel való egyeztetés
szerint történik.
Az intézmény területén csak az óvodavezető vagy a megbízottja engedélyével lehet
tartózkodni. Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermekét
hozó és az elvitelre jogosult személy arra az időtartamra, amíg a gyermeket átöltözteti, és
átadja az óvodapedagógusnak.
Az óvoda működéséről, az intézményben folyó tevékenységekről, a berendezések állapotáról
csak az óvodavezető vagy az általa erre felhatalmazott személy adhat személyesen
tájékoztatást.
Az intézményben átmenetileg munkát végző szakemberek (szerelők, stb.) a tevékenység
megkezdése előtt igazolják felhatalmazásukat a munka elvégzésére, és annak befejeztével
igazoltatják a munka elvégzését az óvodavezetőjével. Az óvodavezető vagy a megbízottjának
feladata annak megítélése, hogy a javítási munkát végző személy egyedül vagy munkatársi
felügyelettel tartózkodhat az óvoda területén. Ebben az esetben a megbízott felel a munkát
végző személy mozgásterének biztosításáért.
Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető
vagy a pedagógus engedélyezheti [Nkt. 72. § (5) bekezdés e) pont].
Amennyiben az intézmény területére érkező személy – szemmel láthatóan – a gyermekekre
nézve veszélyes lehet (ittas, garázda), azonnal fel kell szólítani, hogy távozzon az intézmény
területéről. Az óvoda dolgozói, ügynökök, üzletszerzők, az óvoda területén kereskedelmi
tevékenységet nem folytathatnak. Óvodai vásárok vezetői engedéllyel tarthatók.
Az intézmény dolgozóinak hozzátartozói nem állnak jogviszonyban az óvodával, ezért az
épületen belüli tartózkodásuk csak indokolt esetben lehetséges az óvodavezető vagy
megbízottja által engedélyezett annyi időre, ameddig halaszthatatlan ügyüket el nem intézik,
és nem zavarják a gyermekek ellátását.

2. Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások.
Az intézményben nem folytatható reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek
vagy a családoknak szól, és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi,
közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze.
A reklámtevékenység engedélyezésének intézményi szabályai
A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető
engedélyével lehetséges. Az intézményvezető köteles a pedagógusoktól, a szülőktől, a
gyermekektől érkező, az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt
megvizsgálni.
Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai:
újságok terjesztése, szórólapok, plakátok, szóbeli tájékoztatás stb.
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Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai
A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője által megbízott személy tehet ki hirdetményeket
(szórólapokat, plakátokat). Minden hirdetményen szerepelnie kell az óvoda
körbélyegzőjének és a vezető aláírásának. Szülő, illetve más idegen személy nem tehet ki
hirdetést a faliújságra.
Politikai hirdetmények, vallási hovatartozásra vonatkozó hirdetmények kifüggesztése
szigorúan tilos.

XIV. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE
1. Az óvoda egészségvédelmi szabályai
Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a
továbbiakban
ÁNTSZ) által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás,
mosogatás stb.). Az intézmény egészségügyi ellátását biztosító szolgáltatóval az óvodavezető
tart kapcsolatot.
Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a területileg
illetékes védőnő látja el.
Valamennyi dolgozónak érvényes egészségügyi nyilatkozattal és munkaköri alkalmasságiorvosi véleménnyel kell rendelkezni.
Az óvodavezető feladatai az egészségügyi ellátás terén
- az óvodai alkalmazottak esetén gondoskodik a jogszabály szerinti egészségügyi
alkalmassági vizsgálat meglétéről, folyamatos karbantartásáról;
- biztosítja az óvodában a védőnő munkafeltételeit;
- szükség szerint a vizsgálathoz szükséges dokumentációkat előkészíti/előkészítteti;
- gondoskodik az óvónői felügyeletről és szükség szerint a gyermekvizsgálatok
előkészítéséről.
2. A gyermekek egészségügyi ellátása
A védőnő 2 havonta látogatja az óvodát, vezeti az egészségügyi lapokat, tetvességi
vizsgálatot végez.
Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi munkafeltételeket, gondoskodik a szükséges
óvónői felügyeletről és szükség szerint a gyermekek vizsgálatra való előkészítéséről.
Az óvodában kötelező oltást nem adunk.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat alkalomszerűen végez ellenőrzést. Az
óvoda minden dolgozója csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel dolgozhat. Az óvoda
szervezésében a teljes alkalmazotti kör rendszeres üzemorvosi szűrővizsgálaton köteles részt
venni.
3. A dolgozók egészségvédelmi szabályai
Az óvoda konyhájába csak egészségügyi könyvvel rendelkező személy léphet be.
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Az egészségügyi előírások az óvoda dolgozóira is kötelező érvényűek.
Az intézménybe ittasan és kábítószer hatása alatt belépni tilos!
Az étkezés igénybevétele a törvényi előírásoknak megfelelően történik.
A mosogatási, tálalási, tisztasági előírásokat, valamint az ételkiosztást, az ételtárolást,
ételminta eltevést és ezek dokumentálását a HACCP előírásainak megfelelően kell elvégezni.
4. A szülőktől elvárt egészségügyi szabályok
Csoportszobában szülő csak az engedélyezett, előre egyeztetett alkalmakkor tartózkodhat
(nyílt nap, szülői értekezlet, stb.)
Az óvoda területén tilos dohányozni, és dohányzóhely sem jelölhető ki a nemdohányzók
védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 2. § (2) bekezdésének b) pontja szerint.
Az intézményen belül, továbbá az intézmény előtt szeszesital fogyasztása tilos!

XV. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
1. Általános előírások
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a
szükséges feltételrendszer biztosítása, javítása állandó feladata az óvoda valamennyi
dolgozójának.
Az óvodában gondoskodni kell a ránk bízott gyermekek felügyeletéről, valamint a nevelés és
oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről. [Nkt. 25. § (5) bek.] [K.t.
41. § (5) bek.]
2. Az óvodavezető feladata az intézmény óvó-védő előírásainak betartása érdekében
- A biztonsági előírások betartásához szükséges eszközök, felszerelés biztosítása.
- A munkavédelmi felelős és a vezetői ellenőrzés, valamint az óvoda dolgozói által
feltárt balesetveszélyek megszüntetése érdekében a szükséges intézkedések
megtétele.
- A gyermek- és felnőtt balesetek kivizsgálása, intézkedések megtétele, adminisztrálása
3. Az óvodapedagógusok feladata az intézmény óvó-védő előírásainak betartása és a
gyermekbalesetek megelőzése érdekében
A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint a foglalkozás, kirándulás, stb.
előtt 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 a nevelési év megkezdésekor, illetve az óvodai csoportfoglalkozáson, kirándulások
előtt, rendkívüli események után. Az ismertetés tényét, tartalmát és időpontját a
csoportnaplóban dokumentálni kell.
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védő-óvó előírások a következők:
- az óvoda környékére vonatkozó közlekedési szabályok
- a gyermeki magatartás szabályai
- a házirend balesetvédelmi előírásai
- óvodásbuszon történő szállítás előírásainak betartása
- a gyermekek figyelmének felhívása a veszélyforrásokra, a tilos és elvárható viselkedés
szabályaira
- idénybalesetekre felhívni a figyelmet
- a gyermekek kötelességeinek ismertetése a balesetek megelőzésével kapcsolatosan.
Az óvoda épületében és udvarán gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat,
intézményen kívüli kísérés esetén 10 gyermek után egy felnőtt kísérőt (óvónőt vagy dajkát)
kell biztosítani.
A balesetveszélyes tevékenység esetén egyszerre kevesebb gyermekkel, fokozott
figyelemmel lehet csak foglalkozni.
A szervezett mozgásos tevékenység alkalmával a csoportszobában és az udvaron fokozott
figyelemmel kell irányítani a tevékenységeket, az eszközök használatát.
A gyermekek az intézmény létesítményeit, helységeit csak óvodapedagógus felügyelete
mellett használhatják. A 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendeletében kiadta a
gyermekjátékszerek biztonsági követelményeinek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló
rendeletet, mely meghatározza számunkra az intézménybe megvásárolható játékok körét. A
játékokat, eszközöket a használati utasításnak megfelelően kell alkalmazni. Az udvaron a
balesetveszélyes helyek és tárgyak, eszközök, játékszerek közelében kell tartózkodnia az
óvónőnek.
Az udvari tartózkodás esetén védjük a gyermekeket a környezeti ártalmak, az erős UV
sugárzás ellen.
Az óvodások nem használhatják, és nem férhetnek hozzá a háztartási gépekhez, elektromos
berendezésekhez, konyhai eszközökhöz.
Ennek
ellenőrzése, betartatása az
óvodapedagógusok feladata, kötelessége. Házi készítésű vagy használatú elektromos
berendezéseket az óvodába nem lehet behozni. A csoportszoba elektromos kapcsolói, ha
nincsenek használatban, védett állapotban legyenek.
A csoportszobában gyógyszert tárolni tilos.
Az óvoda házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a
gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk.
A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket,
figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább
évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.
A gyermekek részére vásárolt eszközöknek igazodniuk kell az óvodások testméretéhez,
szükségleteihez.
Forró víz és forró ételek közelében a gyermekek nem tartózkodhatnak.
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4. Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze az alábbi előírásokat:
-

-

-

az óvodában keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály
felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka
kivételével nem végezhető,
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,
a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen –
az aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével,
az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékot vásárolhat,
biztosítani kell a gyermekek számára veszélyforrást jelentő helyiségek elkülönítését,
ellenőrizni kell a tisztítószerek megfelelő tárolását.

Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény területe – beleértve a csoportszobát
valamint az udvart – felmérésre kerüljön a védő-óvó intézkedések szükségessége
szempontjából, és írásos formában jelenjen meg a csoportnaplókban.
5. A pedagógusok feladata:
- Haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, amelyek
ellenőrzésében az intézményvezető felelősek.
- A mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos
berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják,
hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá.
- Javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszoba még biztonságosabbá
tételére.
6. A dajka feladata:
- A munkaterületükön fokozott óvatossággal járnak el, ügyelve a gyermekek
biztonságára, testi épségére.
- A munkaköri leírásnak megfelelően a gyermekek felügyeletét ellátják az öltözői,
fürdőszobai használat és az óvónővel egyeztetett alkalmakkor.
- A tisztítószerek rendeltetésszerű használata, tárolása, a gyermek közelében
(fürdőszoba, öltöző, csoportszoba…) vegyszert, takarítási eszközöket tárolni TILOS!
- Balesetveszélyek elhárítását segítő magatartás, a keletkezett balesetveszélyes helyek,
eszközök észrevételekor azonnali közlés a munkavédelmi felelős és az
intézményvezetés felé.
- A hibaelhárításban tevőleges segítségadás
- A kövezet, padló csúszásmentesen tartása
- A veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják
- A melegítő konyhában gyermekek nem tartózkodhatnak
- Azokat a konyhai eszközöket, amelyek sérülést okozhatnak (szúró-vágó eszközök,
csorba, repedt edény) a gyermek számára odaadni nem szabad
- Óvni kell a gyermekeket a forró ételektől
- Az ételmaradék tárolását úgy kell megszervezni, hogy a gyermekek semmilyen
körülmények között se férhessenek hozzá
- A munkájával összefüggő balesetveszélyes helyekről, eszközökről az óvodavezetést
értesítenie, tájékoztatnia kell
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7. A munkavédelmi felelős balesetvédelemmel kapcsolatos feladatai
-

a baleset kivizsgálásával kapcsolatos teendőket az óvodavezető utasításai szerint
ellátja
részt vesz a jegyzőkönyv elkészítésében,
nyilvántartja a gyermekbaleseteket, szükség szerint továbbítja a fenntartónak.

8. A gyermekbalesetek esetén az intézményvezető feladatai:
Kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja.
Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok
-

-

intézkedik a három napon túl gyógyuló, sérülést okozó gyermekbalesetek
haladéktalan kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a
kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a
fenntartónak, valamint átadja a gyermek szülőjének (egy példány megőrzéséről
gondoskodik),
ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e
tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet.

A súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok
-

azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé,
gondoskodik a baleset kivizsgálásáról.

Súlyos az a gyermekbaleset, amely:
-

-

a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon
belül a sérült - orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét
vesztette),
valamely érzékszerv (érzékelő-képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű
károsodását,
orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,
súlyos csonkolást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart
okozott.

Az intézményvezető lehetővé teszi az óvodai szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek
kivizsgálásában, továbbá intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről,
azaz arról, hogy a megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.
9. A pedagógusok feladata:
Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok
-

A gyermek felügyeletét ellátó pedagógusnak a sérült gyermeket haladéktalanul
elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia.
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-

-

Ha a balesetet szenvedett gyermek szakorvosi ellátást igényel, akkor a gyermeket az
óvodavezető kíséri el az ellátás helyszínére, és gondoskodik az ott maradt csoport
felügyeletéről
Köteles a szülőt megnyugtatóan tájékoztatni a történtekről.
Közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek
haladéktalan kivizsgálásában.

Súlyos balesetekkel kapcsolatban
-

A balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte
esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a baleset jelentéséről.
Közreműködik a baleset kivizsgálásában.
Közreműködik az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában és a gyermekbalesetek
kivizsgálásában való részvétel biztosításában.
Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az
intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja.
A gyermekbalesetet köteles a szülőnek jelezni.

10. A gyermekbalesetek esetére vonatkozó dokumentáció, jelentés
-

-

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetet haladéktalanul ki kell
vizsgálni.
Ennek során fel kell tárni a kiváltó és közreható személyi, tárgyi és szervezési
problémákat.
Ezekről a balesetekről a törvényben meghatározott nyomtatványokon jegyzőkönyvet
kell felvenni, ennek egy-egy példányát a kivizsgálás befejezését követően legkésőbb 8
napon belül megküldi a fenntartónak, valamint a gyermek szülőjének. Egy példányt
az intézmény őriz meg. Ha a baleset jellege miatt a határidőt nem lehet betartani,
akkor azt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A gyermekbalesetek kivizsgálásában a Szülői Szervezet jelenlétét lehetővé kell tenni.
Minden balesetet követően az intézmény vezetője köteles megtenni a szükséges
intézkedéseket további balesetek elkerülése érdekében.

11. Egyéb balesetvédelmi szabályok
-

-

Az intézményi munka- és balesetvédelmi feladatok irányítását és ellenőrzését az
óvodavezető végzi
A munkavédelmi feladatokat a munka- és balesetvédelmi felelős látja el, feladatait és
hatáskörét a munkaköri leírás tartalmazza,
A munka-, tűz-, katasztrófavédelmi és bombariadóval kapcsolatos elemi szintű
oktatást minden évben egyszer, a nevelési év kezdetekor a megbízottak tartanak,
erről jegyzőkönyvet készítenek. Az oktatáson mindenkinek kötelező a részvétel, és az
ott elhangzottak tudomásul vétele, melyet aláírásukkal hitelesítenek,
az új dolgozók munkába állásukkor részesülnek oktatásban.

XVI. A RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK, BOMBARIADÓ, TŰZRIADÓ STB.
ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSOK
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Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, mely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda
gyermekeinek, felnőtt dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény
épületét, felszereléseit veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek számít különösen:
- a tűz,
- az árvíz,
- a földrengés,
- a bombariadó,
- egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő
körülmény.
Az óvoda minden dolgozója köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó
értesítéséről.
Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint történik az
értesítés. A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult
felelős dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket a tűzvédelmi szabályzatban
leírtak szerint értesíteni
(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez.
A legfontosabb teendő a gyermekek mielőbbi biztonságba helyezése a veszélyeztetett
területtől a lehető legmesszebb.
A veszélyhelyzet okozta pánikot tudatos, egyértelmű és határozott intézkedésekkel kell
minimálisra csökkenteni.
Az óvodavezetőnek, illetve 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 óvodavezetőjének
vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:
- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről;
- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról;
- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről);
- a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről;
- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról;
- az épület kiürítéséről.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni
a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve
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katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles
betartani.
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvodavezetője 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 a
tűzvédelmi felelős és az óvodavezető felel.
Rendkívüli események esetén gondoskodni kell az illetékes szervek értesítéséről (fenntartó,
rendőrség, tűzoltóság).
A jogszabály érvénybe lépésének idejétől a tűz- és munkavédelmi felelős feladata a
bombariadóval kapcsolatos tennivalókkal egészül ki (alkalmazotti közösség oktatása).
A bombariadó és rendkívüli események esetén szükséges teendők
-

az óvoda dolgozói és óvodásai biztonságának megőrzésére kell törekedni,
a veszélyhelyzetet, a stresszt és a pánikot tudatos, egyértelmű, határozott
intézkedésekkel a minimálisra kell csökkenteni,
a bomba tényéről való értesülés esetén az óvodavezetőt, valamint a tűzvédelmi
felelőst azonnal értesíteni kell.

Az értesítésnek tartalmaznia kell:
-

honnan, milyen forrásból van az értesülés,
hol látták, illetve találták a bombát,
addig milyen intézkedés történt,
az épület kiürítése, a gyermekek biztonságba helyezése az óvoda tűzriadó tervében
megfogalmazottak alapján történik.

Tennivaló rendkívüli esemény esetén
-

-

A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető utasítására az épületben
tartózkodó személyeket értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell
látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez.
A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportnak a tűzriadó terv
mellékleteiben található „kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.
A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt
területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a
gyermekek óvodapedagógusa és a dajka a felelős.

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
-

az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért az óvodapedagógusnak a
termen kívül (mosdóban) tartózkodó gyermekekre is gondolnia kell,
a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott gyermekeket, személyeket az
épület elhagyásában segíteni kell,
a helyszínt és a veszélyeztetett épületet az óvodapedagógus hagyja el utoljára, hogy
meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik gyermek az
épületben,
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a gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolni.

A gyermekek elhelyezése a következők szerint történik:
Amennyiben a vészhelyzet nem érinti az óvodánkhoz legközelebb eső közintézményt, a
gyermekek azonnali elhelyezését ott biztosítjuk. A menekítés során nagy figyelmet fordítunk
a szervezésre, a gyermekek és felnőttek épségére, a Tűz- és Munkavédelmi Szabályzatban
előírtak betartására.
Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események
Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a
pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.

XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az óvoda nevelőtestületének jóváhagyásával a
kihirdetés napján válik érvényessé, és határozatlan időre szól.
A hatályba lépett szervezeti és működési szabályzatot meg kell ismertetni
- az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek,
- azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják
helységeit.
A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói
jogkörben intézkedhet.
Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési
tekintetben változás áll be, illetve a szülők vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre
javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Nkt. 25. § (4) bekezdése
határozza meg. Felülvizsgálata a törvények változásának megfelelő évenkénti
karbantartásával történik.
Nyilvánosságra hozatalának és elhelyezésének módja:
Az óvodavezető által hitelesített SZMSZ 1 példánya a vezető irodájában megtalálható. Az
óvodavezetőtől és a megbízott óvodapedagógustól a dokumentum tartalmáról tájékoztatás
kérhető előzetes megállapodás és időpont egyeztetés esetén. Tájékoztatás adható a szülői
értekezletek alkalmával is.
A szabályzat mellékletei:
a) Munkaköri leírások
b) Panaszkezelési szabályzat

XVIII. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
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A Bábakalács Montessori Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzatának elfogadása és
jóváhagyása

Az SzMSz-t az intézményvezető jóváhagyta.
Kelt: Vác, 2019. …………………………
……………………………………………………..
Intézményvezető

Az SzMSz-t a szülői szervezet megismerte.
Kelt: Vác, 2019. …………………………
………………………………………………………
Szülők képviselője

Az SzMSz-t a nevelőtestület elfogadta.
Kelt: Vác, 2019. …………………………
………………………………………………………..
Nevelőtestület képviselője

Az SzMSz-t a fenntartó jóváhagyta.
Kelt: Vác, 2019. ………………………….
…………………………………………………………
Fenntartó
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XIX. MELLÉKLETEK
1. számú melléklet

Óvodapedagógus munkaköri leírása
Alapvető feladat: a gyermekek nevelése. A gyermekek fejlődésének segítése és fejlesztése.
Kötelessége és joga a köznevelési törvényben foglaltak szerint közreműködni. A
nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az ide
vonatkozó jogszabályok határoznak meg.
Feladatkörök, felelősségi kör részletesen:
- Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.
Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján
határozza meg az óvoda vezetője.
- Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenysége
keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi
védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és
tárgyilagosan közvetíti. A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési
eljárásokat nem alkalmaz.
- Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános
műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az
önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket.
- Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően
felkészül a tervszerű nevelőmunkára. Rendszeresen vezet Montessori
foglalkozásokat, Montessori játékokat, eszközöket készít.
- Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket,
segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket.
- Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és
erről személyiséglapon feljegyzést készít.
- A csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus környezetet teremt, amely
harmonizál az óvoda többi helyiségével.
- A minőségfejlesztésben aktívan részt vesz.
- Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével
hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. Részt vesz az
óvoda szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően
fogadóórát és nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az
óvodában folyó nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. Családlátogatást végez,
melyről feljegyzést készít. Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében,
feltárásában, megszüntetésében.
- Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít.
- A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi
együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására.
- Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat
(mulasztási napló, csoportnapló, Montessori fejlődési napló).
- Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a
gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. Feladata a tehetséggondozás,
felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka.
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Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor
munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt
nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, kollégájának, hogy
helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő
vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező
óraszámon kívüli –teendőket a vezető útmutatása szerint végzi.

Dajka munkaköri leírása
Közvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az óvodavezető által meghatározott
munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető
óvodapedagógus irányítása alapján végzi.
Feladatkörök, felelősségi kör részletesen:
- A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek
gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett
a nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok
életében.
- Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik,az ételeket az
óvónőkkel együtt kiosztja, az edényeket étkezések után leszedi és a mosogatóba viszi.
- A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket.
- A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt.
- A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik,
az óvónő útmutatásait követve.
- A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.
- Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének
alakulását.
- Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a
munkavégzésre rendelkezésre álljon.
- Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását
jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.
Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
- Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési
feladatokban a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz.
- Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a
gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre.
- A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek.
- A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.
- A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz.
- A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem
jön.

Egyéb feladatai:
- Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja.
- Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban.
- A portalanítást mindennap elvégzi.
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A játékeszközöket tisztán tartja, a szüksége fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi.
A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja.
Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja.
A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást.

2. számú melléklet

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ÁLTALÁNOS RÉSZ
Bevezetés
Az óvoda a dolgozók, szülők, partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő,
átlátható, hatékony kezelése és kivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés
módjáról szóló szabályzatát.
A szabályzat célja
A panaszkezelési szabályzat célja, hogy a fontos visszajelzéseket tartalmazó panaszok
kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves részévé
váljon az intézményi tevékenységeknek, az intézményi minőségirányítási folyamatoknak.
Alapelvek
Alapkövetelmény a felvetések gyors kivizsgálása és a feltárt hibák orvoslása. A beérkezett
észrevételeket elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk. A panaszokat és a
panaszosokat megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárások keretében és szabályok
szerint kezeljük. A panaszkezelésnek, gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell lennie,
amelynek során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt minél előbb
orvosolni kell.
A PANASZKEZELÉS MENETE
A bejelentés módjai:
 Szóbeli panasz
 Írásbeli panasz
A szabályozás érintettjei: alkalmazotti kör, intézményvezető, partnerek
A szabályozásért felelős: intézményvezető
Határidő: a problémához rendelt
A szabályzat személyi hatálya: intézmény dolgozói, szülők, partnerek
A szabályzat hatályba lépésének ideje: 2018. január 15.
Szabályzat felülvizsgálata: 3 évente
A panasz kivizsgálása és megválaszolása
A szóbeli panaszt az óvoda haladéktalanul megvizsgálja és a lehető legrövidebb időn belül
orvosolja. Ha a partner a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, az óvoda a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati
példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén a partnernek átadja, telefonon közölt
szóbeli panasz esetén megküldi. Egyéb szóbeli panasz esetén, az írásbeli panaszra vonatkozó
szabályok szerint járunk el. Írásbeli panasz esetén azt érdemben megvizsgáljuk és a panasszal
kapcsolatos álláspontunkat, az érdemi döntést/intézkedést pontos indoklással ellátva a
panasz közlését követő 15 napon belül írásban megküldjük a partner részére. Igény esetén a
kivizsgálás eredményéről telefonon vagy e-mailben is értesítést küldünk.
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PANASZNYILVÁNTARTÁS
A panaszokról és az azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezetünk, amely
az alábbi adatokat tartalmazza:
- a panaszos (intézmény/személy) adatait
- a panasz leírását, tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését
- a panasz benyújtásának időpontját és módját
- a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak
indoklását
- a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy
megnevezését, valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának
határidejét
- a kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges szakvéleményt
- a panaszban megjelölt igényről való döntést
- a panasz megválaszolásának időpontját és módját
- a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb
információkat (pl. panasz oka, gyakorisága)
Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült
jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három évig archiváljuk, ezt követően
az adathordozókat (okiratokat) selejtezzük. A panaszügyi nyilvántartásban rögzített
személyes adatok kizárólag a panasz regisztrálásának és elbírálásának célját szolgálják.
Felkészülünk a regisztrációjára és megkezdődik a panasz kivizsgálása, a hiányzó információk,
szakvélemények stb. beszerzése. Amennyiben valamennyi fontos információ rendelkezésre
áll, a vizsgálati szakasz lezárul és sor kerül a döntéshozatalra.
A döntés lehet:
- a panasz elfogadása
- panasz részbeni elfogadása
- panasz elutasítása.
A döntéshozatalt a válasz elkészítése és megküldése követi írásos formában (írásban, emailben).
A PANASZKEZELÉS FOLYAMATA
A panasz benyújtása: regisztráció, kivizsgálás, döntés, válasz, elemzés.
Eljárás rend:
- A panaszt, a vélt vagy valós problémát elsősorban és először a „bepanaszolttal” kell
tisztázni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor tovább kell lépni a
panaszkezelés szabályzata szerint.
- Ha a panasz nem a megfelelő szintre érkezik, vissza kell utalni a megfelelő szintre,
erről a panaszost értesíteni kell.
- A panaszt legalább a II. szinttől írásba kell foglalni.
- Amennyiben a probléma megoldásához türelmi időre van szükség, meghatározott
időtartam után (pl. 1 hónap) az érintettek közösen értékelik a beválást.
- A panaszkezelés rendjét az érintettekkel ismertetni kell.
- A panaszokkal kapcsolatos dokumentációt erre a célra kijelölt dossziéban kell tartani.
- Az intézményvezető ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat
és értékeli a megvalósítást, ill. szükség esetén korrekciós javaslatot tesz és készít.
A tevékenységek szintjei, lépései:
1. A szülőkre vonatkozó panaszkezelési eljárási rend
I. szint: A panaszos (saját vagy gyermeke képviseletében) a csoport óvodapedagógusához
fordul problémájával.
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Az óvodapedagógus megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos,
tisztázza a panaszossal az ügyet; ha jogos, továbbviszi az érintettek felé.
- Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel és a panaszossal; ha ez eredményes,
akkor a probléma megnyugtatóan zárul.
- Az óvodapedagógus tájékoztatja vezetőt.
Határidő: max. 10 munkanap
Felelős: óvodapedagógus
II. szint: Az óvodapedagógus továbbítja a panaszt az intézményvezető felé
- A vezető egyeztet a panaszossal és az érintettel
- Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik, ha ez eredményes, akkor a probléma
megnyugtatóan lezárul.
Határidő: 15 munkanap
Felelős: intézményvezető
III. szint: A panaszos bejelenti, vagy a vezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé.
- A vezető a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt és közösen megoldási
javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
- Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Ha ez
eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan zárult.
Határidő: 30 nap
Felelős: fenntartó
IV. szint: A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, az ügy végig vitele után
még a bírósági eljárás van hátra. Az eljárásokat jogszabályi előírások határozzák meg.
2. Alkalmazottakra vonatkozó panaszkezelési eljárási rend
I. szint: A panaszos (dolgozó) problémájával a témakör felelőséhez fordul az alábbiak szerint:
Gyermekekkel, szülőkkel kapcsolatos kérdések
Neveléssel kapcsolatos kérdések
Munkaügyi/munkajogi kérdések
Munkaszervezési kérdések
Egyéb kérdések

intézményvezető
intézményvezető
Közvetlen felettes, elrendelő
Közvetlen felettes, elrendelő
Közvetlen felettes, elrendelő

-

A felelős megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos, tisztázza az ügyet
a panaszossal. Amennyiben jogos, továbbviszi az érintettek felé.
- Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel, a panaszossal. Ha ez eredményes,
akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
Határidő: 3 munkanap
Felelős: közvetlen felettes
II. szint: A témakör felelőse közvetíti az írásba foglalt panaszt a területért felelős vezető felé.
- Vezető egyeztet a panaszossal és az érintettekkel
- Egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik. Ha ez eredményes, akkor a probléma
megnyugtatóan lezárul.
Határidő: 10 munkanap
Felelős: vezető
III. szint: A panaszos bejelenti, vagy a vezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé.
- A vezető a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt, közösen megoldási
javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
- Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Ha ez
eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
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Határidő: 30 munkanap
Felelős: fenntartó
IV: szint: A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, vagy bírósági keresettel
él. Az eljárásokat jogszabályi előírások határozzák meg.
Dokumentumok:
Kapcsolódó dokumentumok:
- SZMSZ
- munkaköri leírások
Elkészülő dokumentum (ok):
- panaszgyűjtő dosszié: panasz leírása, megállapodás, feljegyzés, bírósági határozatok
másolata
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
A panasz elutasítása esetén az óvoda a panaszost írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával
milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A panaszkezelési szabályzat nyilvános, az óvoda irattárában megtalálható.
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