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Az SZMSZ jogszabályi alapja 

 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

módosításáról 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 

végrehajtásáról 

 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.) 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

(Ámr.)  

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt) 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

 2011. évi CLXXIX. Törvény a  nemzetiségek jogairól 

 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 

 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről  

 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről  

 296/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskolaügyi ellátásról 

 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári 

 Nevelőtestületi határozatok, vezetői utasítások 
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Bevezető 

 

A Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde működésére, belső és külső 

kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) 

határozza meg. 

Az SZMSZ elkészítéséért az intézményvezető felelős, az elfogadáskor a jogszabályban 

meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt a szülők intézményi szervezete, 

egyetértési jogot gyakorolt a fenntartó, egyetértési jogát gyakorolta a szakalkalmazottak 

közössége. 

 

I. Általános rendelkezések 

 Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

Meghatározza a Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde, 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.  

A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek tevékenysége – 

csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét 

tartalmazza. 

 

 Az SZMSZ hatálybalépése 

Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával ……….. napján lép hatályba és határozatlan 

időre szól. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési 

tekintetben változás áll be, illetve ha a szülők vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre 

javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Nktv. határozza meg. Az SZMSZ 1 

példányát az intézményben ki kell függeszteni, s arról az első szülői értekezleten a szülőknek 

tájékoztatást kell adni. 

 

Az SZMSZ személyi hatálya 

 az óvodába, bölcsődébe járó gyermekek közösségére 

 a gyermekek szüleinek, illetve törvényes képviselőinek közösségére 

 a nevelőtestületre 

 kisgyermekgondozóra, bölcsődei dajkára 

 a nevelőmunkát segítő dolgozókra 

 egyéb munkakörben dolgozókra 

 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát 

végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. 

  

Az SZMSZ és a függelékét képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény valamennyi 

óvodás és bölcsődés gyermekére, közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. 
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Az SZMSZ területi hatálya 

Az óvoda és mini bölcsőde egész területére. 

Az óvoda és mini bölcsőde által szervezett - a PP és a Szakmai program végrehajtásához 

kapcsolódó - intézményen kívüli programokra. 

Az intézmény képviselete szerinti alkalmakra. 

 

 Az SZMSZ felülvizsgálatának rendje 

 Ha az intézmény működési rendjében változás történik 

 Ha a jogszabály előírja 

 

Az SZMSZ eljárásjogi megfelelőssége 

 

 Javaslattételi jog: szülői közösség, érdekképviseleti szerv 

 Véleményezési jog: szülői közösség, érdekképviseleti szerv 

(az óvodai közalkalmazotti képviselőjét minden dokumentum tekintetében általános 

véleményezési jog illeti meg) 

 Egyetértési jog: fenntartó, működtető,  

 Elfogadás:nevelőtestület, bölcsődei szakmai vezető 

 Jóváhagyás: intézményvezető 

A köznevelési intézmény SZMSZ-ét a nevelőtestület véleményének kikérésével fogadja el. Az 

SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 

Az intézmény neve, székhelye, jogállása, alaptevékenysége 

 

Alaptevékenységek 

 

Óvodai ellátás: Az óvoda a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 

fél éven belül betölti. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 

magában foglaló foglalkozások keretében folyik.  

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: A szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján testi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.  

 

Bölcsődei ellátás: A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 

ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét 

betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 

4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

Okirat száma:150-5/2018. 
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Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Dánszentmiklósi Mosolygó Alma  Óvoda 
és Mini Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:2735 Dánszentmiklós Nyárfa út 1/1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.22. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Dánszentmiklós község Önkormányzata  

2.2.2. székhelye: 2735. Dánszentmiklós Dózsa György út 100.  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dánszentmiklós község Önkormányzat képviselő testülete  

3.1.2. székhelye: 2735. Dánszentmiklós Dózsa György út 100. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Dánszentmiklós község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2735. Dánszentmiklós Dózsa György út 100. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1 
pontja alapján óvodai nevelés, valamint a 1.2.1 pontja alapján a többi gyermekkel együtt 
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nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, továbbá a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43/A. §-a alapján mini 
bölcsődei ellátás. Óvodában és mini bölcsődében gyermekétkeztetés biztosítása. A halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés  

4.3. költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai ellátás, a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Óvodában és mini bölcsődében 
gyermekétkeztetés biztosítása. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált 
óvodai nevelése. A sajátos nevelési igényű gyermekek köréből azok ellátását biztosítja, akik a 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:  

- testi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós 
és súlyos rendellenességével küzd. 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  

2 091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetésének feladatai 

3 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai  

4 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

5 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

6 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dánszentmiklós község közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az intézmény vezetőjét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/a §, a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. 
rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 67-69 §-a alapján nyilvános 
pályázat útján Dánszentmiklós község Önkormányzatának képviselő testülete bízza meg és 
képviseletében a polgármester gyakorolja az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat  A 
vezetői kinevezés határozott időre ( 5 évre ) történik. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. XXXIII. tv. közalkalmazottak jogállásáról . 
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2 megbízási jogviszony  2013.évi V. törvény Ptk 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde  

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

- óvodai nevelés,  

-a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése 

- mini bölcsődei ellátás, valamint óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetés biztosítása. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Dánszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 
Dánszentmiklós, Dózsa György út. 100.  

6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini 
Bölcsőde   

óvoda 100 fő   

2 
Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini 
Bölcsőde   

mini bölcsőde 8 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
Dánszentmiklós, Nyárfa út 1/1. 1142 használat  óvoda, mini 

bölcsőde 

 

A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 650 957 ..................................................  ..........................................................................................................................    

II.        A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája   

 

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. 
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Engedélyezett álláshelyek száma: 17 

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 17 

 

Az intézményvezetőség munkaterv szerint ülésezik.  A vezetői értekezlet összehívását a 

Munkakör A munkakörben 

foglalkoztatható létszám 

Megjegyzés (teljes vagy 

részmunkaidő) 

Intézményvezető 1 Teljes munkaidős 

Intézményvezető helyettes 1 Teljes munkaidős 

Óvodapedagógus  6 Teljes munkaidős 

Dajka 4 Teljes munkaidős 

Kisgyermeknevelő 1 Teljes munkaidős 

Bölcsődei dajka 1 Teljes munkaidős 

Bölcsődei kisegítő 1 Teljes munkaidős 

Pedagógiai asszisztens  1 Teljes munkaidős 

Konyhai kisegítő 0,5 Részmunkaidő 

Udvaros-karbantartó 0,5 Részmunkaidő 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

helyettes 

Nevelőtestület 

   Bölcsőde szakmai 

vezető 

Szakmai 

munkaközösség vezető 

A nevelő- és 

oktatómunkát 

közvetlenül segítő 

alkalmazottak 

Nkt.szerint 

Bölcsődei dajka 

Bölcsődei 

kisegítő  
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vezetőség bármely tagja kezdeményezheti. A vezetőség tagjai szóbeli és írásbeli beszámolási 

kötelezettséggel bírnak az éves munkatervben meghatározottak alapján.  

A vezetői értekezletre - a napirendtől függően - meg kell hívni a Közalkalmazotti képviselőt, 

illetve a Szülői Közösség képviselőjét. 

A  költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok 

Számlavezető intézmény neve: Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde   

Számlavezető intézmény címe: 2735 Dánszentmiklós,Nyárfa u. 1/1. 

Bankszámla vezető pénzintézet neve és száma: OTP Zrt., 11742025-16793318 

  

Költségvetési tervezés szabályai 

Közös szabályok 

A költségvetés és a beszámoló összeállítása során minden munkafolyamatban figyelembe 

kell venni az óvoda gazdálkodási jogkör szerinti besorolását. 

A költségvetés és a beszámoló elkészítése során az önkormányzat képviselő-testületének, 

mint felügyeleti szervnek az információs igényét legjobban kielégítő szerkezet szerint kell 

összeállítani a költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó dokumentumokat. 

A költségvetés tervezésére vonatkozó szabályok 

Az intézmény költségvetési koncepciója, illetve a költségvetési terve megalapozásához 

szükséges belső számításokat az érvényben lévő számviteli és gazdálkodási szabályoknak 

megfelelően köteles elkészíteni. 

A számításokat az intézmény felépítésének megfelelően- figyelembe véve az intézményi 

struktúrát (önállóan gazdálkodó intézmény), a feladat- ellátási módot- kell elkészíteni. 

A koncepció, illetve a költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó 

feladatokból, illetve ismert költségvetési bevételekből kell kiindulni. A költségvetési 

koncepció készítésekor az intézmény bevételei között a nem saját bevételeket a rendelkezésre 

álló dokumentum értékű okmányok alapján kell bemutatni. A kiadások tekintetében 

figyelembe kell venni minden, a koncepció készítésénél ismert, a költségvetési kiadásokra 

ható tényezőt. Az intézmény vezetője köteles a költségvetési tervezéssel kapcsolatos 

dokumentumokat külön nyilvántartásba venni és gyűjtésükről gondoskodni. 

A normatív állami hozzájárulásokhoz a szükséges adatszolgáltatása valódiságáért és az 

adatok ellenőrzéséért a tervezési feladatok ellátásáért az intézményvezető tartozik 

felelősséggel. A kitöltést alátámasztó dokumentumokat, valamint az adatszolgáltatás egy 

példányát a tervezés ügyiratai között feltétlenül meg kell őrizni. A költségvetési tervezéssel 

kapcsolatos munkafolyamatok ellátása során elsősorban a költségvetési tervezésre vonatkozó 

jogszabályokat, az azokban megfogalmazott tartalmi követelményeket kell szem előtt tartani. 

A tartalmi követelmények betartásáért, az intézmény tervezési feladatok ellátásáért az 

óvodavezető tartozik felelősséggel. 

A koncepció ellenőrzése során köteles megvizsgálni, hogy a költségvetési koncepciót 

megalapozó számítások során: 

- figyelembe vették-e a vonatkozó jogszabályokat, 

- a kötelezettségvállalások nyilvántartása alapján a tervévre vonatkozó 

kötelezettségvállalások a koncepcióba beépítésre kerültek-e, 
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- az inflációs hatásokkal, illetve jogszabályi változások hatásaival érintettek 

megfelelő mértékben számoltak-e. 

Költségvetési tervezéskor az elfogadott koncepciót kell alapul venni. Amennyiben a 

képviselő-testület a koncepció elfogadásakor az intézmény költségvetése összeállítására 

vonatkozóan állapított meg külön irányelveket vagy szempontokat, akkor azok 

figyelembevételről gondoskodni kell. 

Az intézmény költségvetési terv javaslatát az intézmény vezetője a hatályos jogszabályok 

szerint állítja össze. 

Ha a képviselő-testület a költségvetését az intézmény költségvetését érintő módon (nem az 

eredeti javaslat szerint) hagyja jóvá, illetve az ülésen megadott szempontok szerint a 

költségvetés újratárgyalásáról döntött, akkor az intézmény vezetője gondoskodik a 

költségvetés megfelelő átdolgozásáról. 

Az elfogadott költségvetés alapján az intézmény vezetője gondoskodik az intézmény elemi 

költségvetésének a költségvetési rendeletnek megfelelő elkészítéséről. 

Az intézményvezető költségvetési beszámolót köteles készíteni.  

Fajtái: 

  a.    féléves  

        b. háromnegyed éves  

        c. éves költségvetési beszámoló. 

 

a. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló összeállításakor a jóváhagyott eredeti 

költségvetésből, illetve a hatályos költségvetési rendeletből kell kiindulni. Amennyiben a 

képviselőtestület a költségvetési beszámolással kapcsoltban állapított meg az intézményre 

vonatkozó külön szabályokat, helyi információs igényeket, akkor azok figyelembevételéről 

gondoskodni kell. 

A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót az elkészített főkönyvi kivonat alapján 

kell összeállítani. A főkönyvi kivonatot a beszámoló ügyiratai között kell megőrizni. 

A beszámolót a naptári év június 30-i fordulónappal kell készíteni. 

A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót az intézmény vezetője állítja össze. Az 

összeállításnál figyelembe kell venni: a jogszabályi előírásokat, az intézmény belső információs 

igényét, valamint a költségvetési tervdokumentációval való összehasonlíthatóság követelményét. 

Az intézmény vezetője a költségvetési beszámoló jogszabályokkal való harmonizálásáért a 

költségvetési beszámoló pénzügyi-számviteli jogszabályoknak való megfelelésért felelős. 

A jóváhagyott féléves beszámoló alapján az intézmény vezető gondoskodik az intézmény féléves 

beszámolójának információs jelentése elkészítéséről. 

b.  A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztató összeállításakor a főkönyvi 

könyvelésben kimutatott adatokból kell kiindulni. 

A háromnegyed éves beszámolót az adott év szeptember 30-i állapot alapján kell összeállítani. 

A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás kötelező tartalmi elemei: a költségvetési 

előirányzatok időarányos alakulásának, a tartalék felhasználásának, a hiány, illetve a többlet 

összege alakulásának, valamint a költségvetés teljesítése alakulásának bemutatása. 

A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál figyelembe kell venni, hogy a 

tájékoztatás szöveges része kiterjedjen a jelentős előirányzat eltérések indoklására, illetve előre 

jelezze egyes kiadások és bevételek év végéig várható alakulását. 
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A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatást úgy kell összeállítani, hogy szakmailag 

és számszakilag is könnyen felhasználható legyen a következő évi költségvetési koncepció 

készítésénél. 

c.  A zárszámadási rendelet-tervezethez való információ szolgáltatáskor a képviselő-testület által 

elfogadott és módosított költségvetési rendeletnek az intézményre vonatkozó adataiból kell 

kiindulni. 

Az éves beszámolót az intézmény vezetője a hatályos jogszabályok szerint állítja össze. 

A beszámolót át kell adni felülvizsgálatra a felügyeleti szervnek. 

 

Információszolgáltatás 

Az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatás és az elfogadott költségvetési 

rendeletek közötti tartami egyezőségért az érintettek a – többször módosított- 217/1998. 

(XII.30.) Korm. Rendelet 157.§ (2) bekezdése szerint tartoznak felelősséggel. 

Az intézmény vezetőnek ellenőrzési és irányító tevékenysége során minden szabálytalansággal 

szemben fel kell lépnie, s szükség esetén tájékoztatnia kell a jogszabály szerint felelős 

személyeket.  

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait a szervre vonatkozóan 

is a költségvetési rendelet tartalmazza. A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni az egyes 

előirányzatok felhasználásakor, az egyes előirányzatok módosításakor. 

A költségvetés végrehajtásakor az előirányzat-felhasználási ütemtervet kell alapul venni. 

Az előirányzat-felhasználási ütemterv adatait legalább negyedévenként teljes körben 

összehasonlítani, illetve egyeztetni kell a tényadatokkal. 

Szükség esetén intézkedési tervet kell készíteni, illetve jelentősen megváltozott körülmények 

esetén újra kell készíteni az előirányzat-felhasználási ütemtervet. 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó további részletes szabályokat a pénzgazdálkodási 

jogkörök gyakorlására vonatkozó belső szabályzat tartalmazza. 

Belső ellenőrzés rendje 

A belső ellenőrzés általános elvi követelményei:  

 Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben 

folyó nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról.  

 Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az 

intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

 Fogja át a pedagógiai munka egészét.  

A belső ellenőrzés célja, hogy: 

- biztosítsa az intézmény vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségi 

információt a törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra, és a 

pénzügyi tevékenységre,  

- a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás    

  elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre,  

- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,  

            - megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak, 
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            - megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű   

              használattól. 

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

              mulasztást, 

           - megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet 

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

    selejtezés végrehajtásának megfelelőségét. 

A belső ellenőrzés magába foglalja az: 

- előzetes 

- folyamatba épített 

- és utólagos ellenőrzést. 

Belső ellenőrzésre jogosultak: 

- intézményvezető 

- intézményvezető helyettes. 

Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. 

A belső ellenőrzés éves ütemterv alapján történik, mely része az intézményi éves munkatervnek. 

Az ellenőrzés eredményéről az érintettet tájékoztatni kell: 

- kedvező tapasztalatok -> elismerés 

feltárt hiányosságok -> megszüntetésre vonatkozó intézkedés -> felelősségre vonás -> megelőzés 

feltételeinek biztosítása.  

 

A kiadmányozás eljárásrendje 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő  iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ-ben 

meghatározott kiadmányozási joggal rendelkez személy írhat alá. A kiadmányozási jog az 

ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog jogosultja az óvoda 

vezetője. 

Az intézményvezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot 

visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog átruházása 

nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelősségét. Az intézmény vezetője 

külön utasításban vagy szabályzatban kiadmányozási jogot biztosíthat ügyintézőnek és 

vezetőnek is. A nevelési-oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell 

a) a nevelési-oktatási intézmény 

aa) nevét, 

ab) székhelyét, 

b) az iktatószámot, 

c) az ügyintéző megnevezését, 

d) az ügyintézés helyét és idejét, 

e) az irat aláírójának nevét, beosztását és 

f) a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát 

Az intézményvezető kiadmányozza az intézmény egésze tekintetében: 

az intézmény működését megállapító szabályzatokat, vezetői intézkedéseket, 
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kiadott leveleket, 

 

szervei, valamint a bíróságok és ügyészségek vezetői részére címzett iratokat, 

zefüggő döntések 

iratait, 

intézményi beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések 

dokumentumait, 

 

-módosításokat, 

ndazon iratokat, melyek az intézmény egészét érintik, 

 

 

 

 

Az intézményvezető helyettes kiadmányozza: 

 

kiadmányokat, amennyiben azok kiadmányozását az intézményvezető nem tartotta fenn, és 

arra más nem kapott felhatalmazást, 

ó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra adandó 

válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedéseket, megkereséseket, 

amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott 

felhatalmazást 

 

III. A nevelési-oktatási intézményre vonatkozó szabályok 

 

Működés rendje 

A nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: 

- heti és éves nyitva tartást, 

- ügyeletek rendjét, 

- nyitás zárás intézményi rendjét, 

-     az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

        -       nyári zárva tartás időtartamát, 

        -   a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek, megünneplésének időpontját,  

                 - a nevelőtestületi értekezletek időpontját.  

- a szülők tájékoztatásának rendje a fentiekről. 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon, szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek 

felügyeletéről.  

A bölcsődében a Bölcsődék napja minden évben nevelés- gondozás nélküli munkanap, melyről 

már az első szülői értekezleten tájékoztatjuk az igénylőket. 

 

Napirend 
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Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - házirendben szabályozottak 

szerint- gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, 

illetve hazavihessék. 

A nyári zárva tartás időpontjáról legkésőbb az adott év február 15-ig értesítést kapnak.  Nevelés 

nélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal vesz igénybe a nevelőtestület, melyet 

nevelési értekezletek, illetve továbbképzés céljából használ fel. Az óvodai nevelés nélküli 

munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg. Erről a szülők 

jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak 7 nappal a nevelés nélküli munkanap előtt. 

Tájékoztatás módját a házirend szabályozza. 

 

A gyermekek fogadása, a nyitva tartás rendje 

A nyitvatartási idő napi 10,5 óra, reggel 6.30 órától, délután 17 óráig fogad gyermeket az 

intézmény. 

A gyermekek érkezésének és elvitelének módját a házirend szabályozza. 

Az intézmény fent szabályozott időponttól való- esetenként eltérő nyitva tartására, (előzetes 

kérelem alapján) az intézmény vezetője adhat engedélyt. 

A Bölcsőde nyitvatartási rendje 

 

A bölcsőde 6
30-

17
00

 óráig működik. A gyermekek a házirendben megfogalmazottak szerint 

érkeznek és távoznak a bölcsődéből a csoport napirendjének megzavarása nélkül. A gyermekek 

napirendjét életkoruknak és az évszaknak megfelelően írásban kell rögzíteni, és az átadó 

helyiségben nyilvánosságra kell hozni. 

 

A nyári időszakban három hétre, a karbantartási munkák idejére évente változó időpontban a 

bölcsőde bezár.  Az ez idő alatt ellátást igénylők elhelyezéséről a fenntartó gondoskodik. (másik 

bölcsődében, ügyeleten fogadjuk) 

 

A nyári zárásról a szülőket a csoport faliújságján kihelyezett hirdetményben kell értesíteni 

március 15-ig, továbbá az első szülői értekezleten ismertetni kell a szülőkkel. 

 

 

Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés 

 

Az óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik.  Az óvodai 

beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai 

beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első 

határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé.  

Az óvoda két és fél éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, nevelő 

intézmény. 

Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok 

keretében folyik. 

Felvehető minden 2,5 évet betöltött gyermek, aki a körzetünkben lakik. 
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A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.  

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám, 

 Óvodában :100fő - 4csoport 

 Bölcsődés:7 fő  

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

folyamatos. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan 

történik. A jelentkezés minden évben az óvodában történik. A felvételről, átvételről az óvoda 

vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az 

óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója 

bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A települési önkormányzat közzéteszi az 

óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, 

átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: 

kötelező felvételt biztosító óvoda).A felvételi körzethatárokat az Alapító Okirat tartalmazza. 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban - az 

óvodavezető dönt. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési év első 

napjával (szeptember 1.) történik. 

 

A bölcsődei jelentkezés, előjegyzés, felvétel 

 A bölcsődébe a szülő gyermeke felvételét az év során bármikor kérheti, illetve a 

központilag szervezett előjegyzést veheti igénybe.  

 Az előjegyzésről, idejéről a szükséges okmányok bemutatásáról a jogszabályok 

figyelembevételével az intézményvezető dönt. 

 A bölcsődei felvételi kérelmeket a szülők az intézményvezetőnél nyújtják be. A 

benyújtott kérelmek alapján június hónapban felvételi bizottság dönt a felvételekről.   

 Bölcsődei elhelyezést kezdeményezhet a szülő, gondviselő előzetes tájékoztatását 

követően: a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhivatal, orvos.    

Döntés a gyermek bölcsődei felvételéről  

 A férőhelyek mértékéig a gyermekek felvételéről az intézményvezető dönt, a bölcsőde 

szakmai vezetőjének meghallgatásával.  

 A szülő a felvétel eredményéről írásban kap határozatot.   

 A szülő, gondviselő számára kedvezőtlen döntés ellen, 8 napon belül fellebbezhet az 

intézmény vezetőjéhez eljuttatott és a fenntartónak címzett kérelemben.  

 A gyermekek csoportba való beosztásáról a bölcsőde  vezetője dönt.  

 A csoportok szervezésének elveit a bölcsődei Szakmai Program tartalmazza.   

 Bölcsődei felvételnél előnyt élvez az a gyermek, akinek a Gyvt. 42/A §. ezt indokolttá 

teszi.     
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Az intézménybe felvételt nyert gyermekek adatait, lakcímét, a szülők telefonszámát  

nyilvántartjuk. A szülő, az időközben bekövetkezett adatváltozásról köteles az óvónőket, 

kisgyermeknevelőket tájékoztatni. 

 

Felmentés a rendszeres óvodába járás alól  

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

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

tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti 

felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Kivételt képeznek a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. 

  

Az óvodai elhelyezés megszűnésére vonatkozó rendelkezések 

Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha: 

 A gyermeket egy másik óvoda átvette, az átvétel napján. 

 A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, 

 

  A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. 

 A gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, 

amelyben a nyolcadik életévét betöltötte. 

 Az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort. 

  

A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának, igazolására vonatkozó rendelkezések 

 A gyermekek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni. 

 A gyermek hiányzására a nem nagycsoportos  gyermekeknél a csoportban dolgozó 

óvónő, a nagycsoportos gyermekeknél az óvodavezető adhat engedélyt, melyről írásos 

dokumentáció készül, és ezt a szülő- óvodavezető aláírásával igazolja. Minden hónap 

végén egyeztetés történik, ahol a felvételi naplóban vezetett és a hiányzásról készült 

feljegyzésnek összhangban kell lennie. 

 Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján, lehetőleg 11 

óráig be kell jelenteni az óvodába. 

 A 30 napot meghaladó, huzamosabb távollétet a csoport óvónőjével egyeztetni kell. 

 Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába. 

 Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan, melynek következményeit az 

óvodai házirend tárgyalja.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló 

esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a 

távolmaradásra, 

 a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

  a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni, 

 a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes vendégtanulói 

jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja. 
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Egyéb, a működés rendére vonatkozó általános rendelkezések 

Az óvoda a zárva tartás ideje alatt a hivatalos külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti 

rendet az óvoda vezetője határozza meg és azt a szülők és az alkalmazotti közösség, illetve a 

fenntartó és a társintézmények tudomására hozza (értesítés formájában). 

Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, az 

alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az óvoda épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek 

megfelelően kell használni. 

Az óvoda konyhájába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be. 

Az óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet 

nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét párt, 

vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem 

folytatható. 

Az óvoda helyiséginek használói felelősek: 

 Az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 Az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 A tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

A teljes leltárkészletért az óvónők és a csoportban dolgozó dajka azonos mértékben felelősek. 

A konyhai kisegítő a munkájával kapcsolatos eszközökért tartozik anyagi felelősséggel. 

Az utolsóként távozó dolgozó felelős az épület bezárásáért, a biztonsági rendszer üzembe 

helyezéséért. 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. 

Az óvoda alkalmazottai munkából való távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 

legkésőbb az adott munkanapon reggel 8 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy 

helyettesének. 

Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos. 

Minden dolgozónak érvényes foglalkozás-egészségügyi vizsgálattal kell rendelkeznie. A 

munkaköri orvosi alkalmassági igazolást az óvodavezetőnek  átadja, aki nyilvántartást vezet róla. 

A munkahelyre behozott személyes tárgyak, értékek megőrzésére a csoportok zárható 

szekrényeiben van lehetőség, aki ezt nem veszi igénybe a munkáltató nem felelős az anyagi 

kárért. Az óvoda épületében az óvodai dolgozókon és a gyermekeken kívül csak a hivatalos 

ügyek intézői tartózkodhatnak. 

 

Az óvoda munkarendje 

Az óvoda alkalmazottainak részletes, általános munkarendjét az intézmény éves munkaterve 

tartalmazza. Az alkalmazottaknak a munkából való távolmaradását előzetesen jeleznie kell az 

óvodavezetőnek vagy helyettesének, hogy feladatának ellátásáról gondoskodni lehessen.  

A vezető helyettes tesz javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembe vételével - a 

napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának 

kiadására. 

Az alkalmazottak kötelesek munkájuk megkezdése előtt 10 perccel megérkezni az intézménybe, 

hogy a munkarendben meghatározott időben ápoltan, átöltözve, munkaruházatban pontosan (a 
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csoportban,  irodában) munkába állhassanak. Minden dolgozó számára biztosított az 

öltözőszekrény, ahol személyes dolgait elhelyezheti ( központi épületben egyénileg zárható 

szekrény áll rendelkezésre). A csoportszobába a legszükségesebb esetben csak egy kézitáska 

vihető be. Az intézmény a személyes dolgok (személyi okmányok, mobiltelefon, pénz, 

fényképezőgép, ékszerek) behozataláért felelősséget nem vállal. A dolgozó a munkából való 

rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott 

munkanapon 8 óráig köteles jelenteni az intézményvezetőnek vagy a helyettesnek, hogy a 

helyettesítésről intézkedhessen. 

Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel 

hagyhatják el az intézményt.  

Szabadságok kiadása: a Kjt. szerint. Lehetőleg az adott évben, a nyári időszakban, az egyéni 

igények lehetőség szerinti figyelembe vételével az intézményvezető hatásköre.  

A technikai dolgozók szabadsága úgy adható ki, hogy a nagytakarítás ideje alatt a munka 

folyamatossága biztosított legyen. 

 

A pedagógusok munkarendje 

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, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti 

helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. Az intézményvezető a kötött 

munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást 

a nevelőtestület tagjai között. 

A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere 

lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el. A helyettesítési rendet az 

intézményvezető hagyja jóvá. Az alapelv: az egy csoportban dolgozó óvónők 

helyettesítik egymást. Indokolt esetben ettől el lehet térni. 

Munkáját köteles az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára 

vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni. A munkahelyen minden 

dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt legalább 10-15 perccel meg 

kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban,a megfelelő munkaruhában( fehér köpeny, 

váltónadrág, munkacipő)annak érdekében, hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá 

munkaidejének letelte utáni 15 percben az aznap használt eszközeit a szertári rendnek 

megfelelően elhelyezze. 

A munkaközi szünet 

A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő a hat órát meghaladja, húsz perc 

munkaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell 

kiadni. 

A munkaközi szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell kiadni.  

A munkaközi szünet idejében a dolgozók az intézmény területét nem hagyhatják el. 

Ez érinti a technikai állományt, a gondozónőt illetve azokat az óvodapedagógusokat akik 

hosszúznak. 
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A kisgyermeknevelő munkarendje 

A kisgyermeknevelő heti munkaideje 40 óra, ebből 35 órát kötelezően a gyermekcsoportban tölt 

le, s melynek teljes időtartamát a gyermekekkel történő közvetlen tevékenységekre köteles 

fordítani. A fennmaradó 5 óra a folyamatos felkészülésre, a szülői értekezletekre, 

családlátogatásokra, ünnepélyekre, dekoráció készítésére, és a bölcsőde képviseletére a községi 

rendezvényeken fordítódik. Munkaidejének ebben a részében csak az elrendelt helyettesítések 

idején köteles az intézményben tartózkodni. 

Az intézményben dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő részletes 

feladatait, kötelezettségeit és jogait minden dolgozó névre szóló munkaköri leírásban kapja meg.  

 Helyettesítése: A kisgyermeknevelőt az intézményvezető által megbízott személy helyettesíti. 

Szükség esetén a megfelelő végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok helyettesítik. A 

munkából való távolmaradást előzetesen az intézményvezetőnek, kisgyermeknevelő esetén a 

bölcsőde szakmai vezetőjének kell jelezni. 

  

A nem pedagógus munkakörben dolgozók munkarendje 

A dajkák munkarendjét - az Mt. és a Kjt. rendelkezéseivel összhangban - az intézményvezető és 

a bölcsőde szakmai vezetője állapítja meg, az óvoda zavartalan működésének az érdekeit 

figyelembe véve. Hosszan tartó távolmaradás esetén arányos tehermegosztással a munkarendet 

szervezzük át, s másik épületbe és csoportba is áthelyezhetők a feladat ellátására. 

A nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollévők helyettesítése rendjét az 

intézményvezető állapítja meg. 

 

Az alkalmazottak távolmaradásának az igazolása 

Az alkalmazott a munkából való távolmaradását és annak okát a törvényi előírásoknak 

megfelelően 15 nappal korábban köteles bejelenteni. Rendkívüli távolmaradását és annak okát 

/pl: betegség/ a lehető legrövidebb időn belül köteles jelenteni a csoportban vele együtt dolgozó 

óvodapedagógus kollegájának és ezzel egy időben az intézményvezetőnek, akadályoztatása 

esetén a helyettesítési rend szerinti felelős személynek, hogy gondoskodni lehessen a szakszerű 

és gyors helyettesítéséről. Az intézményvezető helyettes, a felelős vezető köteles erről értesíti az 

intézmény vezetőjét.  

 

A dolgozó a táppénz során keletkezett táppénzes igazolásait személyesen, vagy indokolt esetben, 

akadályoztatása esetén más személlyel az intézményvezető részére köteles eljuttatni, aki jelenti a 

KIRA  rendszerben.  

 

A szabadság engedélyezése az intézményvezető hatáskörébe tartozik, folyamatos nyilvántartása 

formanyomtatványú engedélyező dokumentumban történik, s az intézményvezető engedélyezi. 

A munkavállaló a szabadságát a távollét megkezdése előtt köteles az intézmény vezetőjével 

engedélyeztetni. 

 

Belső helyettesítést a bölcsődében is az intézményvezető vezető bonyolítja. Az óvodában az 

óvodapedagógusok, dajkák tartós hiányzás esetén a másik épületbe és csoportba is átrendelhetők.  

 

Bölcsődében a helyettesítés szakszerűségéért az intézményvezetője a felelős.  
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Az óvodapedagógus és a bölcsődei kisgyermeknevelő szakszerű helyettesítése érdekében a 

csoportnaplót naprakészen az óvodában és a bölcsődében kell tartani. 

 

Szabadságolás ütemezése  

Minden évben május 1-e és 15-e között a dolgozók az erre a célra rendszeresített nyomtatványon 

benyújtják szabadság igényüket. Ennek megfelelően az intézményvezető és helyettese, valamint 

a bölcsőde vezetője elkészíti a szabadságolási tervet. Május utolsó hetében az intézmény 

vezetője  jóváhagyása után, kifüggesztésre kerül annak érdekében, hogy már júniusban 

megkezdhető legyen a szabadságok kiadása.  

 

A gyermekek után járó pótszabadság igénybevételét a munkavállaló igénye szerint kell 

biztosítani.  

 

Az alkalmazottat rendkívüli szabadság illeti meg a vonatkozó jogszabályok szerint, melyet 

írásban kell rögzíteni.  

A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

 A nevelési-oktatási intézményben - függetlenül attól, hogy szervezetileg önálló intézményként 

vagy intézményegységként, illetve tagintézményként működik - biztosítani kell a vezetői 

feladatok ellátását az alatt az időszak alatt, amelyben a gyermekek, tanulók az intézményben 

tartózkodnak, a következők szerint: 

-  a nevelési-oktatási intézmény vezetője és helyettese közül egyiküknek a 

nevelési-oktatási intézményben kell tartózkodnia, 

-  ha a nevelési-oktatási intézményben a vezetői megbízással rendelkezők 

létszáma, illetve a vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi 

lehetővé a vezetői feladatok a) pont szerinti ellátását, a köznevelési intézmény 

szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben 

kijelölt közalkalmazott felel a nevelési-oktatási intézmény biztonságos 

működéséért. A közalkalmazott felelőssége, intézkedési jogköre - a szervezeti és 

működési szabályzat eltérő rendelkezésének vagy a munkáltató eltérő írásbeli 

intézkedésének hiányában - az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók 

biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed 

ki. 

Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását. 

Ennek érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásának rendje az alábbiak szerint 

kerülhet meghatározásra: 

 

 

Vezetői beosztás 

megnevezése 

Az intézményben való tartózkodás 

rendje 

Intézményvezető Heti munkaideje: 40 óra. 

 2013. 09. 01.-től kötelező óraszáma: 10 óra 
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Intézményvezető 

helyettes  

Heti munkaideje: 40 óra. 

 2013. 09. 01.-től kötelező óraszáma: 24 óra 

 

Az óvoda teljes nyitva tartási ideje alatt óvodavezető, vagy a helyettese az intézményben 

tartózkodnak, a munkaidő beosztás szerint. A munkaidő beosztás az irodában kifüggesztve, 

illetve az éves munkatervben tartalmazza. 

Amennyiben az óvodavezető, vagy helyettese rendkívüli, előre nem látott ok miatt nem tud az 

intézményben tartózkodni, távollétükkor a mindenkor bent lévő rangidős óvodapedagógus (az 

intézményben legrégebben dolgozó) hozhat döntést az esetleg szükséges intézkedések 

megtételére. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, 

illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

Intézkedési jogköre a gyermekek biztonságos megóvásával, illetve az intézmény működésével 

összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

Az óvodavezető helyettes távolléte esetén az óvodavezető helyettesi feladatokat a 

közalkalmazotti megbízott látja el.  Az intézményvezető, tartós távolléte esetén a helyettesítés 

teljes körű. Tartós távollétnek az egy hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői 

jogkör gyakorlására vonatkozó megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók 

tudomására kell hozni (értesítés, kifüggesztés). 

A vezetők közötti feladatmegosztás 

 

Az intézményvezető hatás és feladatköre 

Az intézmény élén az intézményvezető áll a Nkt. 69 §.-a alapján, aki az intézmény egyszemélyi 

felelős vezetője. 

Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. 

Az intézményvezető jogkörét, felelősségét feladatait a köznevelési törvény, az intézmény belső 

szabályzati, valamint a fenntartó határozza meg. 

Az intézményvezető felelős: 

 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló 

költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött 

szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által 

rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, 

  önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével gyakorolja a 

munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, 

 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, 

  felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

  jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

  képviseli az intézményt. 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel: 

  a pedagógiai munkáért, 
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 a nevelőtestület vezetéséért, 

  a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

  önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a rendelkezésre álló költségvetés 

alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételek biztosításáért, 

  a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

  a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

  a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

  az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a 

diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

  a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

  a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 

Az intézményvezető feladata: 

 A nevelőtestület vezetése, 

 A nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, 

vezetése, 

 A döntések (állásfoglalások végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, 

 A nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 

 A nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése, 

 A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi 

és tárgyi feltételek biztosítása, 

 A munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői közösséggel való együttműködés, 

 A kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása, 

 Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 

jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat nem utal más 

hatáskörbe, 

 A jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak, 

foglalkoztatására, élet-és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, 

 Az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, 

hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó megbízást adhat, 

 A jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt- és át nem ruházott feladatok ellátása 

észszerű, takarékos gazdálkodás megszervezése. 

Az intézményvezető megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és 

időtartamra szól. 

 

 

Az intézményvezető helyettes felelős: 

Közreműködik: 

o az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működtetésében 

o a nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtésében 

o a gyermekbalesetek megelőzésében 
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o a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésében 

o a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében 

o az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos 

feladatok ellátásában 

o a gyermekvédelmi feladatok ellátásában 

o a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatok 

végrehajtásában 

o a munka és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásában 

o az igazgatási feladatok ellátásában 

o a közalkalmazotti tanáccsal, szülői szervezettel való együttműködésben 

o dolgozók teljesítményértékelésével kapcsolatos teendők előkészítésében, a 

teljesítményértékelés dokumentálásában, 

o közalkalmazotti jogviszony létesítése, illetve megszüntetése esetén 

véleményezési jogköre van. 

c) Közvetlenül végzi: 

o a nemzeti, és óvodai ünnepek méltó megszervezését 

o a gyermekek fejlődével kapcsolatos tájékoztatás szervezése 

o a helyi hittanoktatással összefüggő intézményi intézkedések előkészítését 

o felelős a gyermekvédelmi tevékenység koordinálásáért, 

o elkészíti a munkaidő beosztást, 

Munkáját a felsoroltakon kívül azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket – 

egyeztetés után – az intézményvezető írásban meghatároz. 

Az intézményvezető helyettes részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg, valamint az 

intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzi. Az intézményvezető helyettes megbízását a 

nevelőtestület véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető adja. 

 

A bölcsőde szakmai vezetője 

Személyes hatáskörben szervezi és irányítja a bölcsőde szakmai munkáját. Megbízását az 

intézmény vezetőjétől kapja. Anyagilag, erkölcsileg és fegyelmileg felelős a vezetése alatt álló 

bölcsőde munkájáért, valamint szervezi és irányítja a bölcsődében folyó gondozási és nevelési 

munkát. 

 

a) Közreműködik: 

o a gondozási tevékenység biztonságos feltételeinek megteremtésében 

o a gyermekbalesetek megelőzésében 

o szakalkalmazotti értekezletek előkészítésében 

o az óvodákkal való együttműködésben 

o a másik bölcsődével való együttműködésben 

o a bölcsődei hagyományok, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos feladatok 

ellátásában 

o a gyermekvédelmi feladatok ellátásában 

o a munka és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásában 

o az igazgatási feladatok ellátásában 

o a közalkalmazotti tanáccsal, szülői fórummal való együttműködésben 

o közalkalmazotti jogviszony létesítése, illetve megszüntetése esetén 
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véleményezési jogköre van. 

o felelős a gyermekvédelmi tevékenység koordinálásáért, 

o a veszélyeztetett és halmozottan hátrányos gyermekek esetében kapcsolatot tart az 

intézmény gyermekvédelmi felelősével 

o elkészíti a kisgyermeknevelők munkaidő beosztását, 

o rendszeres kapcsolatot tart a bölcsőde orvosával 

o a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésében 

o rendszeresen ellenőrzi az ételek minőségét, tápanyag szerinti összeállítását 

 

A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

Az intézmény nevelési egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint 

ütemezett nevelőtestületi értekezleten, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten, szak 

alkalmazotti értekezleten valósul meg. 

 

Kapcsolattartás a bölcsődével 

 A  bölcsőde  szakmai vezetője részt vesz a havonta rendszeresen tartott vezetői 

értekezleten, ez alkalommal beszámol az intézményegységben folyó munkáról, illetve 

átveszi a szükséges információkat. 

 Az értekezletek közötti időszakban felmerülő, az intézményegységben folyó munka 

közvetlen irányításához szükséges szakmai, és egyéb információkat az intézményvezető 

soron kívül, közvetlenül is megadhatja. 

 A  bölcsőde szakmai vezetője a rendkívüli eseményeket azonnal jelenti. 

 Az intézményvezetőt meg kell hívni a bölcsődében tartott értekezletekre, ezen kívül 

ellenőrzési terve alapján, vagy szükség szerint esetenként látogatja a bölcsődét. 

Az intézményvezető és a bölcsődevezető a rendszeresített megbeszéléseken kívül közvetlen 

telefon, és személyes kapcsolatban állnak egymással. 

 

Az óvoda vezetőségének kibővített tagjai: 

 Az óvodavezető 

 Az óvodavezető helyettes 

 A szakmai munkaközösség vezetője 

 A közalkalmazotti megbízott /törvényi előírás esetén/ 

 Bölcsőde szakmai vezetője. 

Az óvoda vezetősége az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő 

joggal rendelkezik. Az óvodavezető a vezető beosztású munkatársaival szükség szerint 

megbeszélést tart. A megbeszélést az óvodavezető hívja össze, melyről jegyzőkönyv, illetve 

feljegyzés készül. 

Az óvodapedagógusok szakmai munkaközössége: 

Az óvodai intézmény pedagógusai szakmai munkaközösséget hozhatnak létre. (Nktv. 71. §.- 

ának (1) és (2) bekezdése alapján.) A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási 

intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, 

összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. A szakmai 

munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha 

köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség - az SZMSZ-ben 
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meghatározottak szerint - gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 

nevelőoktató munkájának szakmai segítéséről. 

A szakmai munkaközösség meghatározza működési rendjét és elkészíti munkatervét. A szakmai 

munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja. 

A szakmai munkaközösség feladatai: 

- Nevelési évenként kerülnek meghatározásra az éves munkatervben. 

- Kapcsolódnak a munkaterv kiemelt feladataihoz. 

Szakmai munkaközösség hozható létre a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok, a szabadidő 

hasznos eltöltésével összefüggő feladatok, a sajátos nevelési igényű és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek integrációját szolgáló feladatok elvégzéséhez. A szakmai munkaközösség 

dönt 

a) működési rendjéről és munkaprogramjáról, 

b) szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 

 

 A szakmai munkaközösség - szakterületét érintően - véleményezi a nevelési-oktatási 

intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére. 

A szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően –ki kell kérni 

a) a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 

b) az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, 

tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához. 

 

A szakmai munkaközösség vezető megbízásának elvei az óvodában:  

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 

 Legalább 5 éves kiemelkedő szakmai tevékenység 

 A nevelőtestület által elismert tekintély 

 Továbbképzéseken való aktív részvétel 

 Jó szervező, irányító és kiváló pedagógiai érzékkel rendelkezzen 

 Az óvodavezető szakmai, módszertani segítője legyen. 

A szakmai munkaközösség vezető feladatai: 

 Az óvodai szakmai és módszertani tevékenység irányítása, segítése, ellenőrzése 

 A pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 

 A pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, 

 A tervező munkában segítségadás, 

 Elgondolásai legyenek tudatosak, álljanak összhangban az intézmény munkatervével, 

nevelési programjával, 

 Kísérje figyelemmel a szakirodalmait, az új módszereket, esetenként számoljon be 

ezekről a munkaközösség foglalkozásain, 

 A bemutató foglalkozáson látottakat értékelje, 

 Önként vállaljon feladatokat. 

Az óvodában a bemutató foglakozásokkal egybekötött munkaközösségi továbbképzések azzal a 

céllal kerülnek megrendezésre, hogy az óvodapedagógusok egymás munkáját jobban 

megismerjék. Évenként egy témában 3-4 munkaközösségi továbbképzést tartunk. 
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Közalkalmazotti megbízott 

A Közalkalmazotti Megbízott és az óvoda vezetőjének munkakapcsolatát a Közalkalmazotti 

Szabályzat rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás, a Közalkalmazotti Szabályzat 

módosításának előkészítése a Közalkalmazotti Megbízott és az óvodavezető feladata. 

Az intézmény dolgozói 

Az intézmény dolgozóit a köznevelési törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a 

fenntartó által engedélyezett létszámban az óvodavezetője alkalmazza. 

Az intézmény dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. A magasabb vezető, 

valamint vezető beosztásban dolgozó munkavállalók a hozzájuk rendelt munkatársak, 

munkatársi közösségek tekintetében utasítási joggal rendelkeznek. Az utasítási és intézkedési 

jogkör kiterjedését minden dolgozó esetében világosan meg kell határozni a munkaköri 

leírásban. A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot 

Az intézményben alkalmazottak köre: intézményvezető, intézményvezető helyettes, 

óvodapedagógusok, gondozónő, pedagógiai asszisztens, óvodapszichológus. 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők: a dajkák és egyéb kisegítő alkalmazottak köre 

A nevelőtestület jogosítványai 

A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak, a pedagógiai asszisztensnek és a bölcsődei 

gondozónőnek közössége, a nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb 

tanácskozó és döntés hozó szerve. 

A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő 

jogkörrel rendelkezik. (Nkt. 70 §) 

A nevelőtestület 

a) a pedagógiai program elfogadásáról, 

b) az SZMSZ elfogadásáról, 

c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról, 

e) a továbbképzési program elfogadásáról, 

f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 

g) a házirend elfogadásáról, 

h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátásáról, 

i) a tanulók fegyelmi ügyeiben, 

j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, 

k) jogszabályban meghatározott más ügyekben 

dönt. 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a 

külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

A nevelőtestület értekezletei 
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A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület 

rendes értekezleteit az óvoda éves munkatervében meghatározott napirenddel és időpontokban az 

óvoda vezetője hívja össze. Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

összehívásánál a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. 

A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja: 

 Nevelési évet nyitó értekezlet 

 Őszi nevelési értekezlet 

 Tavaszi nevelési értekezlet 

 Nevelési évet záró értekezlet 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak 

megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmazotti Megbízott, 

az óvoda vezetője, szükségesnek látja. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási időn 

kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell összehívni. A nevelőtestületi 

értekezletről jegyzőkönyv készül. (A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és a 

nevelőtestület által választott két hittelesítő írja alá.) 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén a nevelőtestület 

szavazatszámláló bizottságot jelöl ki. A szavazatok egyenlősége esetén az óvodavezető szavazata 

dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába (irattárba) kerülnek határozati 

formában, sorszámmal ellátva. 

 

A technikai dolgozók közössége 

Azon közalkalmazottak közössége, akiknek feladata elsősorban az óvoda és bölcsőde 

rendeltetésszerű működéséhez szolgáló feltételek biztosítása. Részletes feladatukat a munkaköri 

leírásuk tartalmazza.  

 

Az óvodai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 

Intézményvezető és a szakalkalmazott értekezletek 

 

A szakalkalmazottak közösségét az óvodapedagógusok és a kisgyermeknevelők alkotják 

 

 Értekezletek: évente 2 alkalommal kötelező órákon túli időben 

 Csoportos megbeszélések: alkalomszerűen a kötelező órán túli időben 

 Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás: szükség szerint a kötelező órán túli 

időben 

 Egyéb írásbeli kapcsolattartás: dokumentumok, faliújság, körlevél, elektronikus levelezés 

 

Szak alkalmazotti értekezletet kell összehívni: 

 az SZMSZ módosításának elfogadására 

 a nevelés előkészítésére, a munkaterv elfogadására 

 az intézmény éves munkájának értékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések, 

beszámolók elfogadására 
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A bölcsődei gondozónő közössége önállóan  működik, ill. hozhat döntést azokban az ügyekben, 

amelyek kizárólag saját szervezeti egységüket érintik. 

 

Intézményvezető és az Alkalmazotti közösség 

Az alkalmazotti közösséget az óvoda nevelőtestülete és az intézménynél közalkalmazotti 

jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

Az intézményi közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az intézményen 

belüli érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka 

Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, Köznevelési törvény, illetve az 

ehhez kapcsolódó rendeletek) valamint az intézményi közalkalmazotti szabályzata rögzíti. A 

nevelőtestület, a gondozónő valamint a technikai dolgozók közössége, a számára meghatározott 

alkalmi feladatokat (az intézmény gyermekközösségével kapcsolatos hagyományok, ünnepek, 

ünnepélyek, kirándulások stb.) az intézményvezető utasításainak megfelelően köteles ellátni. 

Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, 

valamint a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő dajkák, bölcsődében a gondozónők és a 

nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak együttműködését. 

 

Értekezletek: évente 2 alkalommal kötelező órákon túli időben 

Csoportos megbeszélések: alkalomszerűen a kötelező órán túli időben 

Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás: szükség szerint a kötelező órán túli időben 

Egyéb írásbeli kapcsolattartás: dokumentumok, faliújság, körlevél, elektronikus levelezés 

 

A dajkák munkaértekezleteit a intézményvezető hívja össze az éves munkaterv szerint, amelyen 

részt vesznek a bölcsőde dajka is. 

Alkalmazotti értekezletet kell tartani: 

• a köznevelésről szóló törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes 

véleményezésére, amelyek az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, vezetői megbízással kapcsolatosak, 

 

 Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag csak a székhely, vagy csak a bölcsődét érintik, a 

szervezeti egység is tarthat alkalmazotti értekezletet. 

A nevelőtestületi és alkalmazotti közösség értekezletét az intézményvezető hívja össze 

az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével 

 

Az értekezletről jegyzőkönyv készül. 

A belső ellenőrzés 

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó tevékenység hatékonyságának 

mérése, annak feltárása, hogy milyen területeken kell és szükséges erősíteni a pedagógus 

munkáját, milyen területeken kell a rendelkezésre álló felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, 

ill. bővíteni. 

Az óvoda belső ellenőrzési rendszere átfogja az óvodai nevelőmunka egészét. A folyamatos 

belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az óvoda vezetője a felelős. Az 
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ellenőrzési és értékelési rendszer az egyéni nevelői magatartás kialakulását segítő eszköz, a 

kölcsönös bizalomra épül és a helyi nevelési program sajátos nevelési gyakorlatához igazodik. 

Ennek megfelelően az ellenőrzés: 

 Jelzés a pedagógusnak, fogódzó, külső megerősítés 

 Segítség a feltárt problémák megoldásában, szervezési javaslat, ha 

szükséges útmutatás  

 Megerősítés abban, ami jó, rávezetés arra, hol szükséges a változtatás az 

eredményesség érdekében 

 Reális önértékeléshez vezető út az óvodapedagógus számára, aki maga is 

képes teljesítményét kontrollálni és állandóan fejleszteni önellenőrzési 

képességét. 

  

A pedagógiai (nevelő) munka belső ellenőrzésének célja: 

 Biztosítása az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos 

óvodai program, valamint az óvoda nevelési programja szerint előírt) működését, 

 Segítse elő az intézményben folyó nevelő munka eredményességét, hatékonyságát,  

 Az óvoda vezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az 

óvodapedagógusok munkavégzéséről, 

 Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és munkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelésiek elkészítéséhez. 

Óvodánkban a nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak: 

 Az óvoda vezetője 

 Az óvodavezető helyettes 

 A szakmai munkaközösség vezetője 

 BECS kijelölt tagja 

Az óvodavezető- az általa szükségesnek tartott esetben- jogosult az óvoda pedagógusai közül 

bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során 

 A Pedagógiai programban megfogalmazott alapelvek érvényesülnek. 

 A Pedagógiai programban meghatározott nevelési feladatok teljesítése. 

 Az óvodapedagógusok pszichológiai, pedagógiai és módszertani kultúrája. 

 A Pedagógiai program sikerkritériumainak teljesítése, az eredményesség vizsgálata. 

 A munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége. 

Az ellenőrzés fajtái: 

 Tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés. 

 Spontán, alkalomszerű ellenőrzés. 

 A problémák feltárása, megoldása érdekében 

 A napi felkészültség felmérésének érdekében 

Az egyes nevelési évekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 

végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét képező belső 

ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az óvodavezető a felelős. 

Az óvodavezető és helyettese az éves munkaterv, illetőleg írásban rögzített munkamegosztás és 

munkaterv alapján a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése 

érdekében ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. Az éves munkaterv a nevelési évet 



33 

 

33 

 

nyitó nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület jóváhagyásával készül. Az adott évre tervezett 

ellenőrzésekről már ekkor tudomást szereznek a nevelők. Az ellenőrzési terv tartalmazza az 

ellenőrzés területeit, módszereit, és ütemezetését.  

 

 A pedagógiai munka ellenőrzés ütemtervét az óvodai pedagógiai munkáért felelős 

intézményvezető - helyettes és amennyiben működik a szakmai munkaközösség - javaslatai 

alapján az intézményvezető készíti el. 

 

 A gondozási munka ellenőrzési ütemtervét - a Bölcsődék Módszertani Központjának javaslata 

mellett, - az intézményvezető készíti el. 

Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető és az intézményvezető - helyettes 

felelnek. 

Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszerét és ütemezését. Az ellenőrzési 

tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzés kiterjed az egyes feladatok 

elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt. 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

 - az intézményvezető - helyettes, 

 - szakmai munkaközösség és 

 - a Bölcsődék Módszertani Központjának vezetője, 

 - a szülői munkaközösség. 

Belső értékelés 

A nevelési év során az intézményvezető valamennyi pedagógus,- gondozónő,- pedagógiai 

asszisztens és egyéb munkakörben foglalkoztatott munkáját értékeli legalább egy alkalommal. 

A vezető és pedagógus, ill. egyéb munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének 

szempontjait és értékelési rendjét a Teljesítményértékelési Szabályzat, valamint az IMIP (V. 

fejezete) tartalmazza. 

Az intézményvezető az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja: 

 - bölcsődénél - a Módszertani bölcsőde vezetőjét, 

 - óvodánál – a helyettes vezetőt, 

 - a szakmai munkaközösség vezetőjét. 

 Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal, ill. gondozónővel ismertetni kell az 

érintett szervezeti egység vezetőjének jelenlétében, aki arra írásban észrevételt tehet. 

A nevelési év végén megtartott nevelési értekezleten, az óvodavezető az ellenőrzés eredményéről 

tájékoztatja az óvoda dolgozóit. 

A nevelési év záró értekezletén az intézményvezető értékeli a pedagógiai munka belső 

ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, 

megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.                                         

 

Önértékelési csoport  

Az önértékelési csoport az intézményi önértékelés tervezését, koordinálását, támogatását és 

ellenőrzését végző pedagógusok az intézményvezető által kijelölt, a feladat ellátásához 

szükséges jog- és felelősségi körrel felruházott csoportja.  
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Az intézményben folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy az intézmény 

társadalmi és helyi igényeknek megfelelő szolgáltatást nyújtson.  

 

Az önértékelési csoport feladatai  

• Kiemelt szerep az önértékelés előkészítésében és megtervezésében, a pedagógusok és a 

partnerek tájékoztatásában, valamint az öt évre szóló önértékelési program és az éves 

önértékelési terv elkészítésében 

• A bevont kollégák felkészítése és folyamatos támogatása 

• Az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató felületen és a valóságban is 

nyomon követi a folyamatot és gondoskodik az önértékelés megszervezéséről. 

 

A vezetők és a szülői közösség kapcsolattartás formája 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az 

intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. Az óvodai csoportok szülői 

közösségeit az egy csoportba járó gyermekek szülei alkotják. Minden csoportban külön szülői 

közösség választmány működik, élükön az elnökkel és az őt segítő 2 taggal. meg A szülői 

szervezet saját SZMSZ-éről, ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek 

megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt. 

A szülői szervezet, közösség 

a) saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

b) tisztségviselőinek megválasztásáról 

szótöbbséggel dönt. 

Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek 

tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

Az intézményvezető és a szülői szervezet elnöke az együttműködés tartalmát és formáját az éves 

munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának egyeztetésével állapítják A dokumentumok 

nyilvánosságra hozásával, és az intézmény, tájékoztatási kötelezettségével, valamint a 

gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg.  

Azokban az esetekben, amikor a jogszabály kötelezően előírja a vélemény kikérését, a tervezet 

készítőjének meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, vagyis kifejezetten kérni kell, a 

vélemény megküldését, pontosan meghatározva, hogy mely fejezetekkel kapcsolatban kéri azt.  

Természetesen a véleményezésre jogosult nem köteles nyilatkozni, azonban a jogszerű döntéshez 

igazolnia kell, hogy a nyilatkozat megtételére megfelelő határidő (15 nap) biztosításával az 

érdekeltet felkérték. 

Az együttműködés és kapcsolattartás során a vezetők feladata, hogy az óvodai Szülői  

Szervezet jogainak gyakorlásához szükséges: 

 

 Információs bázis megadása (az intézmény nyilvános dokumentumai, az intézmény 

működésével kapcsolatos irat), a hozzáférés biztosítása 
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 Közvetlenül rendelkezésre bocsássa azokat a dokumentumokat, melyek az óvoda Szülői 

Szervezet jogainak gyakorlásához szükségesek. Megtekinthetőek a faliújságon, az óvoda 

könyvtárában, honlapon. 

 Óvodán belül megfelelő helység, szükséges berendezés biztosítása 

 

A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási rendje: 

 A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi 

pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van. 

 Az intézmény vezetője a szülői szervezet elnökét legalább félévente tájékoztatja az 

intézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

 A szülői szervezet működésének feltételeiről az intézményvezető gondoskodik. 

 

A szülői szervezet részére biztosított jogok 

Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítéséhez. 

 

A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy 

 a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló időn 

belül gyakorolja, 

 megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a 

szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek, 

 a szülői szervezet véleményezési és egyetértési jogkörében eljárva minden esetben 

köteles írásban nyilatkozni. 

A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a 

következők 

 szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői szervezet 

vezetőjével,  

 közreműködés az előterjesztések, illetve jogkör gyakorláshoz szükséges tájékoztatók 

elkészítésében az intézményvezetőnek,  

 munkatervek egymás részére történő megküldése, 

 értekezletek, ülések, szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi 

értekezletre, 

 a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet ülésére,  

 írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkörébe tartozó ügyekről 

egymás írásbeli tájékoztatása a jogkör gyakorlásokhoz,  

 azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet 

jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),  

 a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,  

 a szülői szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása 

 

A szülői közösség meghatározott munkaterv szerint működik, mely munkaterv része az óvoda 

éves munkatervének. Az elnökkel a vezető óvónő és az óvoda vezető helyettese tartják a 

kapcsolatot. A csoportok szülői közösség kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a 

csoportokban választott elnök segítéségével juttathatják el az óvoda vezetőjéhez.  
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Az óvodai szülői közösség választmánya (vezetősége), vagy az óvodai szülői értekezlet akkor 

határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az óvoda vezetőjének az óvodai szülői közösség választmányát (vezetőségét), negyedévenként 

össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia az óvoda feladatairól, tevékenységéről. 

Az óvodai szülői közösség döntési jogot gyakorol: 

a. A saját működési rendjében, 

b. Munkatervének megválasztásában, 

c. Tisztségviselőinek megválasztásában. 

Az óvodai szülői közösség véleményezési jogot gyakorol az alábbi területeken: 

d. Az óvodai SZMSZ kialakításában, 

e. A házirend kialakításában, 

f. Az éves munkaterv és beszámoló elkészítésekor, 

g. Minőségirányítási program kialakításakor, 

h. A vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás módjában, 

i. Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben, 

j. A szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

k. A szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, 

l. Az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

m. A gyermekvédelmi feladatok tervezésében  

n. A munkatervnek a szülőket is érintő részében. 

Képviseli a szülőket és a gyermekeket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítéséhez. 

Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a 

nevelőtestületet és a fenntartót. 

A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési 

intézmény vezetőjétől, az e körbe tartó ügyek tárgyalásakor. 

Képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. 

Az óvodavezetői pályázatról véleményt nyilváníthat melyet írásba foglal és az előkészítő 

bizottság elnökének átad. 

Az óvodai szintű szülői munkaközösség vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet 

azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy az óvoda szervezeti 

és működési szabályzata, a szülői munkaközösség részére véleményezési jogot biztosított. 

A meghívás a napirendi pont írásos anyagának, 8 nappal korábbi átadásával történik. 

Szülői Érdekképviselet a bölcsődében 
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A Bölcsődében évente, kétévente megalakul a Gyermekek és Szüleik érdekvédelmét szolgáló 

Érdekképviseleti Fórum, melynek munkájában a szülők, a dolgozók és az Önkormányzat kijelölt 

képviselője vesznek részt. A Fórum szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal 

ülésezik. Az Érdekképviseleti Fórum dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, 

intézkedéseket kezdeményez az Önkormányzatnál, és más hatáskörrel rendelkező szervnél. 

Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt az Intézményvezetőnél kell benyújtani. Az 

Intézményvezető haladéktalanul értesíti az Érdekképviseleti Fórum Elnökét a panasz 

benyújtásáról. 

Az Érdekképviseleti Fórum ülését az Elnök hívja össze. A panasztevőt kifejezett kérelmére az 

Érdekképviseleti Fórum ülésén meg kell hallgatni. 

A panasztevőt az Elnök értesíti az ülés időpontjáról azzal, hogy távolmaradása az ülés 

megtartását és a panasz kivizsgálását nem akadályozza. Az Érdekképviseleti Fórum üléséről 

jegyzőkönyvet kell vezetni. Az Érdekképviseleti Fórum Elnöke a panasz Intézményvezetőnél 

történt benyújtásától számított 15 napon belül értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának 

eredményéről. 

A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához, vagy a 

gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője, vagy az érdekképviseleti fórum 

15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel 

nem ért egyet. 

Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések az intézmény 

működési alapdokumentumai 

A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló- 

alapdokumentumok határozzák meg: 

o. Az alapító okirat 

p. Az óvoda Pedagógiai programja 

q. Az óvoda éves munkaterve 

r. Intézmény vezetői pályázat 

s. Továbbképzési program, - beiskolázási terv 

t. Jelen SZMSZ és mellékletei 

u. Közalkalmazotti szabályzat 

v. Bölcsődei Szakmai Program 

Az óvoda nevelői szobájában kell elhelyezni- az intézményvezető által hitelesített másolati 

példányban: 

w. Az óvoda Pedagógiai programját, 

x. Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

y. Házirendjét. 
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A szülők az intézményvezetőtől vagy helyettesétől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a 

dokumentumokról, a dokumentumok megtekinthetők az óvoda honlapján, valamint írásbeli 

tájékoztatást is kérhet az óvodavezetőtől és a felmerülő költségei a szülőt terhelik (papír, tinta). 

A szülővel történő előzetes megállapodás alapján tájékoztatás más időpontban is lehetséges. 

A dokumentumok elhelyezéséről, a tájékoztatás idejéről a szülők az óvoda hirdetőtábláján 

kifüggesztett értesítés alapján szereznek tudomást. 

Az internetes nyilvánosságra vonatkozó feladatok 

A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) hatósági és szakmai 

tevékenységeket kiszolgáló, az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus alkalmazások, 

adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultság alapú 

adatszolgáltatási rendszer. A KIR szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló, támogató 

segédprogramokból és alrendszerekből, továbbá az oktatásért felelős miniszter által használt 

alkalmazásokból épül fel. A Hivatal a KIR részeként rendszerként működteti a köznevelési 

intézmény és a köznevelési feladatot ellátó köznevelési intézmény közérdekű adatait és 

közérdekből nyilvános adatait. 

 A nevelési-oktatási intézményi közzétételi listában szereplő dokumentumok: 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, 

b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma, 

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 

kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá nevelési évenként az 

egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a 

jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

d) a fenntartó nevelési intézmény munkájával összefüggõ értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat 

tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék 

ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításait, 

e) a nevelési intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, 

tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával, 

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. 

Az óvodai különös közzétételi lista  tartalmazza az óvodapedagógusok számát, 

iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, 

szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. 

Tájékoztatás tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, 

amelyekre a következő nevelési évben a nevelő munkához szükség lesz.: 

A szülő a nevelési év  utolsó szülői értekezletén kap tájékoztatást, arról, hogy a következő 

nevelési évben milyen eszközökre, ruházatra, és egyéb felszerelésre lesz szüksége. 

 



39 

 

39 

 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

Az ügyintézőnek legkésőbb az ügy befejezésével egyidejűleg meg kell határoznia (papír alapú 

irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálnia az előírt kezelési és kiadási 

utasítások teljesülését. 

Az irattárban a papír alapú ügyiratokat - biztosítva azok gyors és hatékony 

visszakereshetőségét, selejtezését, valamint átadás-átvételét - a közfeladatot ellátó szerv 

iratkezelési szabályzatában meghatározott rendben kell tárolni. Az elektronikus ügyiratok 

tárolásának rendjét a közfeladatot ellátó szerv belső szabályzata határozza meg. 

Az elektronikus dokumentumokat tartalmazó adathordozó esetében a központi irattárban csak 

az irattári tervben meghatározott őrzési időnek megfelelően aktualizált állapotot tükröző 

példányt lehet tárolni. 

Az azonos iktatóhelyhez és azonos évkörhöz tartozó elektronikusan tárolt iratokat, kezelési 

feljegyzéseket, nyilvántartási adatokat közös rendszerben kell kezelni. Megfelelő jogosultsági 

rendszer alkalmazása esetén a különböző iktatóhelyekhez tartozó iratok közös rendszerben is 

tárolhatók. 

Az elektronikusan tárolt és archivált adatállományok, elektronikus dokumentumok utólagos 

olvashatóságát, visszakereshetőségét, használatát a megőrzési idő lejáratáig biztosítani kell. 

A közfeladatot ellátó szervek alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár 

elektronikus adathordozón tárolt - iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre 

munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A 

hozzáférési jogosultságot folyamatosan naprakészen kell tartani. 

 

 A hitelesítés eszközei: aláírás, pecsét, keltezés 

 Az ügyiratok kezelőjének felelőse: óvodavezető 

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszer alkalmazása a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. 

A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az  

intézmény vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát: 

az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések, 

a gyermeki jogviszonyra vonatkozó 

bejelentések, 

az október 1-jei pedagógus és gyermek lista. 

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

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése.  

A hitelesítés módja 

Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatvány jellegétől függően el kell végezni: 

- el kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, mely tartalmazza: 

- a hitelesítés időpontját, 
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- a hitelesítő aláírását, 

- az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát. 

A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy annak 

belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a 

dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll. Ez esetben a hitelesítés szövege: 

 

Hitelesítési záradék 

         Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 

    

 Kelt: ................................................ 

                                                                                  PH 

                                                                                          .......................................... 

                                                                                                              hitelesítő 

 

  

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési  rendje 

A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 

férhetnek hozzá. 

 

Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

A pedagógiai kapcsolatok alapja a 0-8 éves gyermekek egységes szemléletű nevelése, a 

bölcsőde-óvoda- iskola közötti intézményváltás átmeneti problémáinak megoldása, egymás 

nevelési gyakorlatának megismerése, valamint az egyénenként differenciált fejlődés-fejlesztés 

elfogadása és alkalmazása. 

A nem pedagógiai jellegű kapcsolatok célja az információ csere és az arra rászoruló óvodáskorú 

gyermekek egészségügyi, szociális megsegítése valamint a korukhoz illeszkedő kulturális 

programok biztosítása. 

A kapcsolatrendszer feladatai és rendje az éves munkaterv része. 

Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az óvodavezető 

képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot tart a 

különböző társintézményekkel. 

A kapcsolattartás rendszeres formái: 

a. Különböző értekezletek, 

b. Fórumok, 

c. Bizottsági ülések, 

d. Nyílt napok, 

e. Fogadóórák. 
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Az intézmény bölcsődei feladatainak elvégzéséhez, valamint a hatékonyság fokozásához 

rendszeresen tart fenn kapcsolatot más böcsődékkel. Elsősorban a Módszertani Bölcsődével és 

lehetőség szerint más intézményekkel is. Az intézmény képviselete az intézményvezető jogköre 

és feladata. 

 

Polgármesteri Hivatal és az intézmény kapcsolata 

Jelentések, beszámolók, intézményvezetői tanácskozásokon keresztül kölcsönös informálás, A 

köznevelési intézmény vezetője nevelési évenként egyszer kötelezhető arra, hogy az intézmény 

tevékenységéről átfogó módon beszámoljon a fenntartónak. 

Általános Iskola és az intézmény kapcsolata 

Az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti látogatások, hospitálások, közös 

rendezvények. 

Az intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn 

más intézményekkel, szervezetekkel. 

 

Szakszolgálatok és az intézmény kapcsolata 

A gyermekek fejlesztésének, iskolai életre való felkészítésének, iskolaérettségének elbírálásában 

szükség szerint közreműködő Ceglédi Járási Szakértői Bizottság illetve a sajátos nevelési igényű 

gyermekek esetében a Megyei- Országos Szakértői Bizottságokkal az intézményvezető állapodik 

meg az együttműködés formájában. 

Ennek során: 

 a./ az óvoda pedagógusai az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson résztvevő 

gyermekek iskolaérettségének elbírálásához, szükség esetén a Ceglédi Járási Szakértői 

Bizottság segítségét veszi igénybe, 

 b./ az óvoda pedagógusai javaslatot tesznek a szülőknek, hogy gyermeküket - előzetes  

      egyeztetés alapján - szükség esetén vigyék el a Ceglédi Járási Szakértői Bizottsághoz, 

c./ a tanköteles korú sajátos nevelési igényű gyermekek esetén az iskolaérettségi 

vizsgálatot a számunkra kijelölt Szakértői Bizottság készíti el, a szülőknek – előzetes 

egyeztetés alapján – kontrol vizsgálatra kell vinni. 

A sajátos nevelési igény illetve fogyatékosság tényét kizárólag a szakértői és rehabilitációs 

bizottságok állapíthatják meg, komplex - orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai - 

vizsgálat alapján.  

 

Feladata: 

javaslatot tenni a gyermek, tanuló különleges 

gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz 

kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra;  

vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét. 
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Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal  

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal, 

amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámol. Az intézmény gyermekvédelmi felelőse 

közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében a - 

Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgáltatásával, Gyámügyi Irodával, - szoros kapcsolatot 

tart fen, amelyről az intézményvezetőnek rendszeresen beszámol. Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) 

bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési 

napnál többet mulaszt az óvoda vezetője - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti óvodás gyermek esetén a gyermek 

tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Az 

értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat és az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet készít, 

amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető 

és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával 

kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) 

bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési 

évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános 

szabálysértési hatóságot. Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai 

nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda 

vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot. 

 

Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 

Pedagógiai Oktatási Központok ellátási területükön biztosítják a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat, azok koordinálását. Gondoskodnak továbbá a pedagógiai munkát támogató 

szaktanácsadói-, valamint a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti 

ellenőrzését szolgáló tanfelügyelői-hálózat hatékony és teljes körű működtetéséről. 

Intézményünk a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központhoz tartozik 

 

A szakmai szolgáltatókkal való kapcsolat felkérés útján történik, a kapcsolat kezdeményezője az 

intézményvezető. A kapcsolat tartalmát, formáját a felkérés célja határozza meg. 

 

 A felkérés célja szerint lehet 

- pedagógiai értékelés: 

- pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatás,  

- a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése 

- a belső pedagógiai értékelési rendszer kialakítását segítő tanácsadás  

- a pedagógiai program végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása,  

- a mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató 

szakmai szolgáltatások, 

- pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek 

megismertetése és terjesztése. 

- szaktanácsadás: 
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- neveléspedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, 

- intézményi pedagógiai programok, pedagógiai dokumentumok, házirend, 

intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése, 

- az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység 

elemzésének, értékelésének segítése, 

- nevelési eszközök, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának 

segítése  

- egyéni szakmai tanácsadás 

- a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása, munkakörükkel összefüggő 

szakmódszertani segítése, 

- pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, 

végrehajtásuk monitorozása, 

- az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása, 

- pedagógusok munkájának értékelése: nevelési tevékenységek, pedagógiai célú 

foglalkozás látogatása, a vizsgált foglalkozások értékelése, 

- pedagógiai tájékoztatás: 

- a nevelési folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai 

módszertani támogatások nyújtása, 

- a nevelési, szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése 

- a tanügy-igazgatási szolgáltatás: 

- közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak 

módosításában, elkészítésében 

- a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése: 

- pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése, 

 

A pedagógiai szolgáltatásokat a felmerülő igények szerint kell meghatározni. s ennek alapján a 

szolgáltatásokat megtervezni, megszervezni, az éves munkaterv alapján.  

Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 

Az intézmény a gyermek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi 

szolgáltató bevonásával oldja meg. 

 

A Bölcsődében heti egy órában gyermekorvos látogatja a gyerekeket. A gyermekorvos elvégzi a 

kötelező státuszvizsgálatokat, tanácsokkal szolgál a gondozónők, szülők  részére. 

 

A védőnő havonta egy alkalommal végeznek tisztasági és fej tetvességi szűrővizsgálatot.  

 A gyermekek kötelező vizsgálatát egészségügyi rendelkezések szerint a szülő által választott 

gyermekorvosok végzik. 

  

Óvoda- bölcsőde  kapcsolat 

 Egymás munkájának kölcsönös megismerésével segíthetjük a gyermeket a 

            zökkenőmentes óvodakezdéshez. 

 Óvodakezdés előtt  látogatás az óvoda kiscsoportjába, ismerkedünk a hellyel, az 
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            óvodás gyermekekkel, a felnőttekkel. 

 Az óvónők meglátogatják az óvodába készülőket a bölcsődei csoportjukban. 

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

A törvény által előírt egészségügyi ellátásban minden gyereknek részesülnie kell, ezt részletesen 

tartalmazza az intézmény éves munkaterve és a házirend. 

 Az intézményvezető kötelessége gondoskodni a gyermekek egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséről. Az óvodába történő jelentkezéskor az óvodavezető ellenőrzi a kötelező 

védőoltások meglétét. 

A tanköteles korú gyermekeknél az iskolai beiratkozás előtt kötelező egészségügyi vizsgálatokat 

a gyermekorvos az óvodában végzi. 

 Az intézménybe járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az intézménybe 

járó orvos és védőnő látja el. 

Óvodában a gyermeknél az évenkénti vizsgálatot szakorvos látja el. A fogászati szűrő vizsgálatot 

a helyi fogászati rendelőben szintén szakorvos végzi. 

 A védőnő havonta egyszer, péntekenként látogatja az intézményt és megvizsgálja a 

gyermekeket, tisztasági ellenőrzést végez. 

Óvodában az 5 éves óvodásokról kötelező az adatszolgáltatás, mely feladatot a védőnő látja el. 

 Az intézményvezető biztosítja az egészségügyi (orvos-védőnői) munka feltételeit, gondoskodik 

a szükséges felügyeletről és szükség szerint a gyermekek vizsgálatra való előkésztéséről. 

Betegségre gyanús, lázas gyermeket az intézménybe bevinni nem szabad. A napközben 

megbetegedett gyermeket el kell különíteni és a szülőt a lehető leggyorsabban a csoportos óvónő 

értesíteni köteles. Az intézmény működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani.  

 - fertőtlenítés, 

 - takarítás, 

 - mosogatás, 

 - ételminta vétel, stb. 

Az intézmény tálaló konyháiban a HACCP rendszer szabályai szerint folyik a 

munkavégzés. A tálalókonyhában csak a konyhai kisegítő, esetenként a dajkák 

tartózkodhatnak. 

Az intézmény konyhájába csak érvényes egészségügyi könyvvel rendelkező személy léphet be. 

A munka egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás az óvoda vezető feladata, rendjét az 

éves munkaterv tartalmazza. 

 

A gyermekek  egészségügyi  ellátása  a bölcsődében 

A bölcsődébe felvett gyermekeket a bölcsőde orvosa a felvételtől számított 4  héten belül 

általános vizsgálatban részesíti. A gyermekorvos az intézményvezető és a gyermekorvosi 

szolgálat közötti szerződésben szabályozottak szerint havi 4 órában látja el a gyermekek 

egészségügyi felügyeletét. A bölcsőde orvosa  negyedévi gyakorisággal a gyermek fizikai-, 

értelmi-,  állapotát ellenőrzi.  Feltárt egészségügyi probléma esetén a saját körzeti orvosához 

irányítja a gyermeket, aki szükség esetén szakorvosi vizsgálatra  tesz javaslatot. A gyermek 
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bölcsődei tartózkodása alatt csak a bölcsőde orvosa által engedélyezett gyógyszereket és 

vitaminokat szedheti, ezek beadásáról a gondozónő gondoskodik. 

A bölcsőde személyzetének biztosítania kell a gyermekek higiénés ellátását, a higiénés szokások 

kialakítását. 

A bölcsőde szakmai vezetőjének a takarítást, fertőtlenítést rendszeresen ellenőriznie kell. A 

bölcsőde dolgozóinak a gondozás, takarítás, mosás és tálalás során a mindenkor érvényes 

higiénés szabályok alapján kell eljárniuk, az erre vonatkozó utasításokat hozzáférhető helyen kell 

tartani, illetve kifüggeszteni. 

A konyhában szükség szerint, de évente egyszer  tisztasági meszelést kell végezni. 

A bölcsődében megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítést követő legrövidebb időn 

belül haza kell vinnie. A gondozónőnek addig is gondoskodnia kell a gyermek lázának 

csillapításáról, ha szükséges, az orvosi ellátásról. 

Fertőző betegség esetén a szülő köteles az intézmény vezetőjét értesíteni. A további 

megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítania fertőtlenítésre, 

tisztaságra. 

A bölcsőde területére csak foglalkozás-egészségügyi vizsgálattal rendelkező személy léphet 

be. 

Reggel érkezéskor a gondozónő a szülővel történő beszélgetésben és saját megfigyelése alapján 

tudomást szerez a gyermek egészségi állapotáról. Betegség gyanúja esetén jelez a 

bölcsőde orvosának, s az ő utasításainak megfelelően intézkedik. Ha ez nem lehetséges, akkor 

gondoskodik arról, hogy a szülő minél hamarabb vigye haza gyermekét. A bölcsődében minden 

esetben sürgősségi ellátás (lázcsillapítás, elsődleges ellátás,sebellátás, stb.) történik, a betegség 

kezelése a családi orvos feladata. 

Lezajlott betegség után az első gondozási nap reggelén a gondozónő elkéri a szülőtől az 

orvosi igazolást. 

 

Levegőztetés: 

A levegőztetés időpontját az évszaknak megfelelően kell megválasztani. Télen 1/2- 1 

óráig tartson. A szabadban való levegőzés csak akkor mellőzhető, ha kánikula vagy eső, 

erős havazás, orkánszerű szél, sűrű köd vagy rendkívüli hideg van. 

Nyáron állandóan nyitott ablak mellett vannak a gyermekek. 

 

A ruházattal kapcsolatos előírások 

A gyermekek a saját ruhájukban tartózkodnak, a szülő gondoskodik tisztántartásukról. 

 

A bölcsődébe való felvétel előtti teendők: 

A bölcsődébe való felvétel előtt a gondozónő családlátogatást végez. A gyermekek a 

bölcsődébe kerülés előtt háziorvosa vizsgálja meg, aki igazolást ad arról, hogy a gyermek 

közösségbe mehet, fertőző betegségben nem szenved. 

 

 Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban nevelési-

oktatási intézménnyel 
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 A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló 

személyek az óvoda dolgozójának jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az 

óvodában, aki az óvodavezetőhöz kíséri őt. A belépés, benntartózkodás 

engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett időpontban és az éves 

munkaterv alapján, megfelelő információk beszerzését követően történhet. Utazó 

logopédus,pszichológus, védőnő, gyermekorvos és hitoktató. 

 Helyiséget bérlők a szerződésben meghatározott feltételekkel tartózkodhatnak az 

intézményben.( tornaszoba, sószoba). 

 Az óvoda udvarának használatba vételéhez, nem óvodai rendezvény esetén külön 

fenntartói engedély szükséges.  

 Ügynökök, üzletkötők, kereskedők benntartózkodása csak az  óvodavezetővel való 

előzetes egyeztetés alapján történik. 

 A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az 

óvodavezetővel való egyeztetés szerint történik. 

 Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az 

óvodavezető engedélyezi. 

 

 Az intézményben folytatható reklám tevékenység szabályai 

Az óvodában tilos a reklám tevékenység kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az 

egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve 

kulturális tevékenységgel függ össze. 

A reklám tevékenység folytatásának minden formája, módja csak intézményvezető engedélyével 

lehetséges. A faliújságra  a plakátok az intézményvezető engedélyével,az intézmény pecsétjével 

helyezhetők ki. 

Politikai tartalmú tevékenység az intézményben nem folytatható. 

Az óvoda dolgozói továbbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az óvoda területén 

kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (kivéve: az óvoda által megszervezett könyv-, 

illetve játékvásár esetén.) Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, 

közösségi portálokon való megjelentetése csak a szereplők/érintettek előzetes 

hozzájárulásával lehetséges. 

 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé 

Felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén a következő előírásokat be kell tartani: 

- az óvodát érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve a nyilatkozat adásra az óvodavezető, vagy 

az általa megbízott személy jogosult, 

- a tájékoztatáshoz, nyilatkozat adásához az óvodavezető engedélye szükséges, 

- a közölt adatok szakszerűségéért, pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó 

felel, 

- a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra 

vonatkozó szabályokra, valamint az óvoda jó hírnevére és érdekeire, 

- nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő 

előtti nyilvánosságra hozatala az óvoda tevékenységében zavart, a anyagi, vagy erkölcsi kárt 

okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe 

tartozik, 
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- a médiának adott nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport anyagát a közlés 

előtt megismerje, 

- kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét és szövegkörnyezetét, amely az ő 

szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 

 A fakultatív hit és vallásoktatás feltételeinek biztosítása 

Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, a vallási, 

világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási 

folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti 

meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek,tanuló egyházi jogi személy által 

szervezett hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt. 

Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak által 

szervezett fakultatív hit-és vallásoktatást. Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között létrejött 

együttműködési megállapodás, az egyház által biztosított hitoktató.  

Az óvodával kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet, a nevelés 

folyamatát. Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges feltételeket.  

Az óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti és 

vallásszabadságát. A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához írásban ki kell 

kérni a szülői szervezet véleményét. 

 Hivatali titok megőrzése 

Hivatali titoknak minősül: 

 amit a jogszabály annak minősít 

 a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok 

 a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat 

továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása, illetve 

az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban írásban annak minősít. 

Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 

nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és amely 

nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené. 

A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója köteles a 

tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 

 

 A telefonhasználat eljárásrendje 

A gyermekek között való tartózkodás ideje alatt  a mobiltelefont lehalkítva lehet tartani, de 

hívást és a hívás fogadását nem lehet kezdeményezni. Telefonálni átfedési időben, illetve 

akkor lehet, ha a csoport személyi ellátottsága ez idő alatt teljes biztonsággal megoldott. 

Mobiltelefon számát a szülőnek saját belátása szerint megadhatja a dolgozó, de csak a fenti 

feltételekkel használhatja munkaidőben. 

Mobiltelefon bevitele a melegítőkonyhába és a tálaló helyiségekbe, ebédlőbe Tilos! 
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Az intézményi védő, óvó előírások 

A pedagógus kötelessége, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása 

érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést, felvilágosítással, a munka és 

balesetvédelmi előírások betartatásával, a veszélyhelyzetek elhárításával, a szülő és szükség 

esetén más szakemberek bevonásával. 

Gyermekvédelmi feladatok eljárásrendje 

 Az intézmény vezetője és az óvodában dolgozók közreműködnek a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. 

 Célunk a prevenció, a gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése és a 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, hátrányok kompenzálása, esély 

egyenlősség biztosítása, tehetséges gyerekek gondozása. 

 Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A 

nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák 

elősegítése. Az óvodavezető a feladatokat a megbízott gyermekvédelemi felelőssel az 

intézményi éves munkatervben megfogalmazottak szerint megosztja. 

Gyermekvédelmi feladatok: 

 Elősegíteni a veszélyeztetett,a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek óvodába kerülését,  

 A problémákat, a hátrányos helyzetet okozta tüneteket, az okokat felismerni és ha 

szükséges szakember segítségét kérni, 

 Rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, 

 Rendszeres családlátogatások végzése a csoportvezető óvónővel, szükség esetén a 

gyermekvédelmi felelőssel, 

 A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző 

támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával, elősegíteni, 

 Az új és pályakezdő óvónők részére, a gyermekvédelmi munkához segítség nyújtás 

megszervezése, 

 Együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó, feladatot ellátó más személyekkel, intézménnyel és hatóságokkal,  

 A Gyermekjóléti Szolgálati esetmegbeszéléseken való részvétel, 

 Kölcsönös informálás a két intézmény között, havonta egy alkalommal, 

 A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásának folyamatos nyomon 

követése. 

 Amennyiben a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekévben tett 

óvodai intézkedési lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcsolatot az illetékes 

szervekkel. Intézkedést kér azoktól a szakemberektől (gyermekjóléti szolgálat, 

védőnő, orvos, jegyző), akik illetékesek a gyermek problémáinak megoldásában. 

Az intézményi faliújságon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények 

címét, telefonszámát. A nevelési évet nyitó szülői értekezleten az óvoda vezetője tájékoztatja a 

szülőket az óvodai intézmény gyermekvédelmi feladatairól. 

A gyermekbaleset megelőzés feladatai: 

 Az óvoda vezetője felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges és biztosságos 

feltételeinek a megteremtésért, és a gyermekbalesetek megelőzésért. A feltétel 

rendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó óvodavezetői feladat. 
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 Az óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi 

épségének megóvása. 

 Minden óvodapedagógus a közoktatási törvényben előírt feladatát képezi, hogy a 

rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja minden nevelési év elején, kirándulások alkalmával illetve 

tavasszal  és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a gyermek 

balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye. 

 Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi 

utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. (Aláírásukkal igazolják.) 

 Az óvoda egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell 

megszervezni a gyermekek tevékenységét. (Védő-, óvóelőírások figyelembe 

vételével.) 

 A dolgozók kötelesek a rábízott gyermekek testi egészségét védeni, megóvni. 

 Az óvónőnek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a 

kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor 

követendő magatartásra, ezek megtörténtét rögzítik a csoport naplóban. 

Különösen fontos ez, ha: 

 A csoportban balesetveszélyes eszközt használnak, pl. olló, tű stb. 

 Az udvaron tartózkodnak, 

 Ha különböző közlekedési eszközzel közelednek (kirándulás előtt…..) 

 Ha az utcán közlekednek 

 Ha valamilyen rendezvényen vesznek részt 

 Ha a közeli építkezést stb. látogatják meg 

 És egyéb esetekben. 

 

A szülők a nevelési év kezdetén írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy 

gyermekük az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen. Ezt a dokumentumot át kell 

adni az irattár részére. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 

 A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, indulási és érkezési 

időpontjáról, a közlekedési eszközről. 

 Az óvodavezetőt előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi 

formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedés 

eszköz, indulás és várható érkezés, útvonalterv) kitöltésével írásban. 

 Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző 

veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét a 

pedagógus a csoportnaplóban köteles dokumentálni. 

A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy helyettese írásban 

ellenjegyezte. 

Különleges előírások: 

A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani. 
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 Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő - de 

minimum 2 fő. 

 Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő. 

Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.  

Amennyiben az óvoda épületét a gyermekcsoportok elhagyják a gyermekek biztonsága 

érdekében 10 gyermekenként egy felnőtt kísérőt biztosítani kell. 

 Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott nagy értékű, mozgásfejlesztő udvari játékokat 

vásárol.  

Az óvoda udvart csak óvodapedagógus felügyeletével rendeltetésszerűen használhatják. A 

házirendben meghatározottak szerint használhatják. 

A tornaszobában az éves munkatervben meghatározott beosztás alapján a csoportok csak 

óvodapedagógusi felügyelettel, rendeltetésszerűen használhatják a mozgásfejlesztő játékokat. 

testnevelés  

A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel szabályai: 

- csak pedagógus végzettségű szolgáltató végezhet bármilyen tevékenységet az 

óvodában. 

- a szülői igényeket év elején mérjük fel, hogy milyen jellegű nevelésen túli 

szolgáltatást igényelnek a nevelési évre. Minden esetben a szakmaiságot szem 

előtt tartva választjuk ki a szolgáltatást.  

- Az óvodavezető polgári szerződést kötve határozza meg a rendjét, módját és a 

szabályokat. 

- A felelősség mindig a szerződő szolgáltatót terheli! 

Gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a gyermek, testi épségének 

megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történő 

belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a 

pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési- intézményen kívül tartott foglalkozások, 

programok ideje alatt. 

Baleset esetén teendő intézkedések 

A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell 

tartani. 

A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki 

kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési 

okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium 

üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell 

nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, 

jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát - az elektronikus úton 

kitöltött jegyzőkönyvek kivételével - a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót 

követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött 

jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a 

tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító 

nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. 

Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére 

nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a 

rendelkezésre álló adatok közlésével - telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen - 
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azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább 

középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni  a szülői szervezet képviselője részvételét 

a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában. 

Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló 

esetek megelőzésére. 

Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén 

 Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy 

rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket megtenni: 

 A sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni, 

 Ha szükséges orvost kell hívni, 

 Ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni, 

 A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást lehetőleg meg kell szüntetni, 

 A gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetőjének, 

 A balesetről és a megtörtént intézkedésekről a szülőt azonnal értesíteni kell. 

Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan abban, 

hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Elsősegélynyújtásra 

kijelölt hely illetve személyek az orvosi szoba ajtajára van kifüggesztve. Az orvos 

megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani. Minden dolgozónak kötelessége a 

segítségben reszt venni. 

Az óvodában történt balesetet, sérülést az óvodavezetőjének ki kell vizsgálni. A vizsgálat során 

tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési okokat. A vizsgálat 

eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése érdekében és a 

szükséges intézkedéseket az óvodavezetőnek meg kell tennie. 

A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más 

szakemberek - bevonásával, 

Gyermekbalesetek esetére vonatkozó dokumentáció, jelentés: 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetet, haladéktalanul ki kell vizsgálni. 

Ennek során kell feltárni a kiváltó és közreható személyi, tárgyi és szervezési gondokat. 

Ezekről a balesetekről a törvényben meghatározott nyomtatványokon (www.om.hu/balesetek) a 

munka- és balesetvédelmi felelős jegyzőkönyvet vesz fel, 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. 

Súlyos baleset esetén, telefonon, vagy személyesen azonnal be kell jelenteni a rendelkezésre álló 

adatok közlésével az önkormányzat jegyzőjének. Az eset kivizsgálásához legalább középfokú 

munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt be kell vonni. Súlyos az a gyermekbaleset 

amely. 

 a sérült halálát, ill. a baleset bekövetkezésétől számított 90 napon belül az orvosi 

szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette, 

 életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

http://www.om.hu/balesetek
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 súlyos csonkulást, 

 a beszélőképesség elvesztést, vagy feltűnő eltorzulást, bénulást elmezavart okoz. 

A gyermekbalesetek kivizsgálásába a Szülők Óvodai Szervezete képviselőjének jelenlétét 

lehetővé kell tenni. 

Minden balesetet követően az intézmény vezetője köteles megtenni a szükséges intézkedéseket 

további balesetek elkerülése érdekében.  

A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése: 

A helyiségek padló- és falburkolatai olyan anyagból készültek, helyek jól tisztíthatók, 

fertőtleníthetők, nem okoznak allergiás tüneteket. A csoportszobák falai világosak, a nagy 

ablakok a természetes fény besugárzását, a többszöri levegőcserét lehetővé teszik. Az átlagos 

hőmérséklet 22-24 Celsius-fok, elengedhetetlen a párologtatás. A berendezési tárgyak 

gyermekléptékűek, könnyen tisztán tarthatók, gyermekek számára is könnyen mozgathatók.  

A mosdóban a szerelvények magassága, méretei a gyermekekhez igazodik, szappan, körömkefe, 

kéztörlő, WC-papír mindig rendelkezésre áll.  

Az óvoda udvarának berendezési tárgyai nagyrészt természetes anyagokból készültek. Az 

udvaron napos és árnyékos területek váltakoznak. Az egészség védelmében fontos a homokozó 

homokjának évenkénti cseréje, hetenkénti lazítása, locsolása.  

 

 Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok 

Az épületek használati rendje 

A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és oly módon 

használhatják, hogy az ne zavarja a nevelő tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak az 

ellátását.  

Az épületek nyitását és zárását a dajkák végzik a munkaköri leírásukban részletezett szabályok 

szerint. Aki zárja az épületet, köteles ellenőrizni az alábbiakat: 

 A közlekedési utak szabadon hagyását, 

 Az elektromos berendezések (kávéfőző, vasaló stb.) kikapcsolt állapotát, 

 Az ablakok és a vízcsapok zárt állapotát, 

 A tűzoltó-készülékek és vízszerzési helyek szabadon tartását, megközelíthetőségét 

 Az épület áramtalanításának végrehajtását. 

 

 

A gyermekek az intézmény helyiségeit és létesítményeit és berendezéseit csak felnőtt 

felügyelete mellett használhatják. Az egyes csoportszobák működési idejét az éves munkaterv 

határozza meg.  

Az óvodában a szülők gyermekeiket az öltözőbe kísérhetik. Amikor a gyermekcsoport az 

öltözőben tartózkodik, a szülő az előtérben várakozhat. Az óvónő a csoportszobát szülői hívásra 

sem hagyhatja el, ha másik óvónő nincs jelen. A szülőkre vonatkozó intézményi szabályokat a 

házirend tartalmazza. A szülők gyermeküket óvodapedagógusnak,  a bölcsődében a 

gondozónőnek kell átadniuk, illetve óvodapedagógus, gondozónő tudtával vihetik el. Erre 

különösen figyelni kell az udvarról történő elvitelkor. 

 

Az audio – vizuális eszközöket csak felnőtt használhatja, a világításkapcsolókat csak felnőtt 
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kezelheti.  

Az intézmény berendezési tárgyait, eszközeit a vezető engedélyével, átvételi elismervény 

ellenében lehet az épületekből kivinni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell részletezve a 

kivitelre kerülő tárgyakat, az elvitel határidejét és anyagi felelősségvállalást. 

A szertárból és a könyvespolcról kivitt eszközöket a leltárfüzetekbe be kell jegyezni. A fejlesztő 

eszközök és a szertárban elhelyezett könyvek és folyóiratok csoportszobába vitelének az ideje 

legfeljebb két hét. 

A szülők által a csoportnak adományozott eszközök intézményi tulajdonba kerülnek, leltárba 

vételük  a csoportos óvónők kötelezettsége. 

 

A helyiségek használatra való átengedéséről az intézményvezető dönt. 

Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. 

Kötelesek betartani az intézmény munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat. 

 

Az épület biztonságos zárásáért, nyitásáért, és a kulcsok őrzéséért a mindenkori reggeles és a 

délutános dajka a felelős. Nyitvatartási időn túl csak az intézmény vezetője adhat engedélyt a 

dajkák épületben való tartózkodására (kivéve szünetek idején a virágok gondozása). 

 

Az óvoda zárva tartásának ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 

tart nyitva. Az ügyeleti rendet az óvoda vezetője a fenntartóval egyeztetve határozza meg és azt a 

szülők és az alkalmazotti közösség, és a társintézmények tudomására hozza értesítés formájában. 

A nyitva tartástól eltérő időponttól az engedélyezett helyiséghasználat rendje a következő:  

Sószoba használata: A sószoba használati rendje szerint az intézményvezetővel előre 

egyeztetett időpontban.  

Tornaszoba használata: Használata csak sportolási célra, a fenntartó által meghatározott, 

szerződésben rögzített, térítési díj ellenében. 

Az udvar használati rendje 

Az udvar elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására használható, a tavaszi, nyári 

időszakban a foglalkozások levezetésére.  A gyermekek levegőztetését naponként biztosítani kell 

az évszaktól függetlenül és az időjárásnak megfelelően a pedagógiai programnak megfelelően. A 

rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az óvodapedagógus felel. 

 

Az intézmény udvarán a gyermekek csak óvónői, kisgyermeknevelői felügyelettel 

tartózkodhatnak, az ott lévő játékokat, létesítményeket csak óvónői, kisgyermeknevelői 

felügyelettel használhatják. 

Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles: 

 A közös tulajdont védeni. 

 A berendezéseket rendeltetésszerűen használni. 

 Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni. 

 Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni. 

 Tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni. 

Az udvar bérbeadása szintén a fenntartó által meghatározott feltételekkel és díjjal. 

Az épület nyitása és zárása, a kulcshasználatba-vételi szabályzatban meghatározott személy által 

történhet.  
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A munka és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

Politikai rendezvény szervezése csak fenntartói engedéllyel történhet. 

 

Az alkalmazottak, a pedagógusok által bevihető dolgok : 

A munkáltatót terheli a felelősség a munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban 

bekövetkezett károkért. 

A munkáltató előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben való elhelyezését vagy a 

bevitel bejelentését. A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a 

munkáltató engedélyével vihetők be. E szabályok megsértése esetén a munkáltató a 

bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel. 

A pedagógus a védő, óvó előírások figyelembe vételével viheti be az óvodai foglalkozásokra az 

általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 

Az intézmény létesítményeinek bérbeadása 

Az intézmény a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb 

időtartamra bérbe adhatja, ha az nem zavarja az intézményben folyó nevelőmunkát, figyelembe 

véve az önkormányzat vagyonrendeletét. 

Bérleti szerződést az intézmény vezetője köthet. A bérbeadást megelőzően ki kell kérnie  a 

képviselőtestület és az érintett közösségek véleményét. 

A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell az épületben tartózkodás idejét, a rendeltetésszerű 

használat módját és a bérlő kártérítési kötelezettségét. 

Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. 

Kötelesek betartani az intézmény munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat. 

 

 

 A nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése 

Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 

gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda munkavédelmi 

szabályzata tartalmazza. 

Az óvoda vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell a szükséges intézkedéseket 

megteszi. 

A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, az 

ellenőrzésbe bevont személyeket. 

 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem  látható 

eseményt, amely a nevelő munka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek 

és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését 

veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

 A tűz, 

 A robbantással történő fenyegetés. 
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Az óvoda minden alkalmazottja köteles az 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 kell eljárni. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 Az intézmény fenntartóját, 

 Tűz esetén a tűzoltóságot, 

 Robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 Személyi sérülés esetén a mentőket, 

 Egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt a óvoda vezetője szükségesnek tartja. 

A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős 

dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket szóban értesíteni (riasztani) kell, 

valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett 

épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv 

mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 

A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatt felügyeletért a gyermekek óvoda- pedagógusa a 

felelős. 

A gyermekek elhelyezése a körzetileg legközelebb eső iskolába történik. 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. 

óvodavezetői utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők 

részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére 

(bombariadó terv)” c. utasítás tartalmazza. 

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítésért, és a dolgozókkal történő megismertetésért, 

valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 

évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezésért az óvodavezető 

felelős. 

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 

dolgozójára kötelező érvényűek. 

A tűzriadó terv és a bombariadó terv az óvoda irodájában van elhelyezve. 

 

Az ünnepélyek megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

A nemzeti és egyéb ünnepségek megszervezése intézményi szinten történnek. Az ünnepek és 

megemlékezések tartalma és megjelentési formája tükrözi a helyi nevelési program 

szellemiségét. Az ünnepre való készülődésben az óvoda minden dolgozója aktívan vesz részt, 

szem előtt az egyelő feladatmegosztást. Az intézményi megemlékezések, a nemzeti, az óvodai 

ünnepek megünneplésének időpontját a jelen Szabályzat, továbbá az óvodai nevelési év rendjére 

vonatkozó óvodai munkaterv határozza meg. 

 Az éves munkatervben ki kell jelölni azt a pedagógust, aki az évi ünnepélyek, megemlékezések, 

hagyományápoló rendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért szakmailag felelős 

(ünnepélyfelelős). 
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Feladataink: 

 Az ünnepre való készülődés legalább olyan hangsúlyt kapjon, mint maga az 

ünnep 

 Az ünnepek hangulata mindig legyen meghitt, bensőséges illetve mindenkor 

az ünnep jellegéhez igazodó, 

 A díszítés alkalomhoz illő esztétikus legyen 

 Figyelemfelhívás az alkalomhoz illő öltözködésre.  

 Óvodai egyenruha: kislányoknak piros-fehér pöttyös szoknya, fehér blúz, 

kisfiúknak fehér ing, fekete nadrág. A szabadidős tevékenységhez mosolygó-

alma logóval ellátott póló. 

 Használjuk ki az adódó lehetőséget a család és az óvoda kapcsolatának 

elmélyítésére  

 Fordítsunk fokozott figyelmet a vendégek fogadásánál az otthonosság 

érzetének kialakítására 

Csoporton belül szülők nélküli közös ünneplés keretében szervezzük 

 A gyermekek születésnapja alkalmából, 

 Mikulás 

 Karácsony 

 Farsang 

 Húsvét 

 

 

A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alakalmával: 

 Anyák napja, 

 Ballagás. 

Az anyák napja nyílt anyukák, nagymamák is részt vesznek rajta. 

A ballagás nyilvános, a szülőkön kívül más vendégek is meghívhatók. 

Közös ünnepeink, hagyományaink: 

 Farsang 

 Mosolygó alma nap 

 Gyereknap- játékos délután 

Óvodai megemlékezések: 

 Víz Világnapja 

 Föld napja, 

 Állatok világnapja 

 Március 15. 

 Madarak és fák napja 

 Nemzeti Összetartozás Napja Június 4. 

 Az éves munkatervben (indokolt esetben évente változó jelleggel) kerülnek 

meghatározásra azok az időpontok amelyekben - meghatározott jeles napokhoz 

kapcsolódva - kerül sor a népi szokások megismertetésére, népi kézműves technikákkal 

való ismerkedésre. 

  Eseti jelleggel egyéb munkaterven kívüli rendezvények is szervezhetők. 
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 A tanulmányi kirándulások, séták, mozi és színházlátogatások szervezésére ugyancsak a 

munkaterv szerint kerül sor. 

 

Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok: 

 Házi bemutatók szervezése, (önkéntes alapon, a munkatervben rögzítve) 

 Továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, 

 Pályakezdő, illetve újonnan belépő dolgozók köszöntése, felkarolása, segítése, 

 A nyugdíjba menők búcsúztatása, 

 Közös őszi, vagy tavaszi kirándulások, 

 Közös ünnepélyek megszervezése, 

 Névnapok, 

 Karácsonyi gyertyagyújtás. 

 

Vagyon nyilatkozat- tételi kötelezettek 

A Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde a 2007.évi CLXX törvény alapján 

az SZMSZ módosítása az alábbi munkakörökben és feladatkörökben áll fenn vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség: 

 

1. Költségvetés és egyéb pénzeszközök állami, önkormányzati támogatások felhasználásával 

összefüggő javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult személyek: 

 

a.) intézményvezető 

b.) intézményvezető-helyettes 

 

A vagyonnyilatkozatok kezelésére az e tárgyban hozott belső szabályzat az irányadó. 

 

Tájékoztatás a pedagógia programról,az SZMSZ-ről és a házirendről 

 A pedagógiai programot, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet, az intézmény, - 

www.mosolygoalmaovoda.hu, - honlapján tekinthető meg. 

Az intézmény vezetője, vagy az általa kijelölt személy minden év szeptemberében az összevont 

szülői értekezleten tájékoztatást ad a szülőknek a nevelési programról, SZMSZ-ről és a 

házirendről. 

Minden év szeptemberében, beiratkozáskor a házirend egy példányát átadja a szülőknek. 

A dokumentumok a könyvtárban találhatók – nyitva tartás kedden és csütörtökön 13,30 és 15 óra 

között. 

A szülő a vezetőtől, ill. helyettesétől kérheti el, 16 és 17 óra között. 

Az óvoda hirdetőtábláján a kifüggesztve megtekinthető a házirend, ill. a helyi pedagógiai 

program rövidített változata. 

 A bölcsődei és óvodai beíratások előtt a szülők tájékoztatását az intézményvezető intézkedése 

szerint a vezető-helyettes szervezett formában végzi. 

http://www.mosolygoalmaovoda.hu/
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Kártérítési felelősség 

 

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

  

MELLÉKLETEK 

 

1.sz. Adatkezelési szabályzat 

2.sz. Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének    

        szabályzata 

3.sz. Munkaköri leírás minták 

4.sz. Etikai kódex 

5.sz. Iratkezelési szabályzat 

 

6.sz. Munkaruha szabályzat 

 

7.sz. Érdekképviseleti Fórum Működésének Szabályzata 
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6.számú melléklet  

                                                            Munkaruha szabályzat 

 

1. Munkaruha juttatás 

 

1.1.Szabályozási háttér 

A 2012. évi törvény, a munka törvénykönyvéről 51. § (1), valamint a 1992. évi XXXIII. a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szociális juttatás körét a 79. § (2) és (3) bekezdése 

szabályozza. 

A munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási 

időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerződés hiányában az intézmény 

SZMSZ- e állapítja meg. A juttatási idő eltelte után a munka, illetve formaruha a közalkalmazott 

tulajdonába megy át. Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási idő letelte előtt megszűnik, a 

szabályzat rendelkezései az irányadóak a visszaszolgáltatás vagy a közalkalmazott részéről 

történő megváltás tekintetében. 

A fent felsorolt szabályok alapján a munkáltatók munkaruhát biztosítanak, az általuk 

foglalkoztatott, meghatározott munkakörben dolgozó, munkavállalóik számára. 

 

1.2.A juttatást igénybevevők köre 

A fenti szabályok alapján a juttatást igénybe vevők körét és a kihordási időt az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

Munkakör Megnevezés Kihordási idő Keretösszeg 

Dajka  

munkaruha-póló 

munkacipő 

 

 

1 év 

 

 

 

12.000 Ft Pedagógiai 

asszisztens 

Óvodapedagógus 

 

A bölcsődében a kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka, intézményvezető munkakörben dolgozó 

személyek munkaruha juttatásának minimumkövetelményeit a a 15/1988. ( IV.30. ) NM rendelet 

12. melléklet tartalmazza, amelynek keretösszege 12.000 Ft/ év. 

 

A B C D 

Munkakör Munkaruha-

juttatás 

Mennyiség (db, 

pár) 

Kihordási idő 

kisgyermeknevelő 

 

bölcsődei dajka 

 

bölcsődei kisegítő 

kabát 

melegítő 

munkacipő (benti) 

utcai cipő 

felsőruházat (pl. 

tunika, ing, póló) 

vagy ingruha, vagy 

felsőrész és nadrág 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

1 

3 

1 
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vagy munkaköpeny 

2. Egyéb szabályok 

Annak a munkavállalónak, akinek bármilyen okból a kihordási időn belül szűnik meg a 

jogviszonya, a juttatás összegének időarányos részét vissza kell fizetnie a munkáltató részére. 

Munka- és védőruha juttatás nem adható Gyed-en, Gyes-en, egy éven belül hat hónapig 

betegállományban lévő munkavállalónak, illetve, aki felmentési idejét tölti. 

Az intézmény által meghatározott keretösszegből kizárólag munkaruha és munkacipő 

vásárolható, figyelembe véve a munkavédelmi előírásokat. (köpeny, tunika, nadrág, póló, 

munkacipő, gyógypapucs) 

 

3. Záró rendelkezések 

Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy a Munkaruha szabályzatban foglalt előírásokat az 

érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal 

igazolják, a hatályba lépés napjával egyidejűleg. A Munkaruha juttatás szabályzata a fenntartó 

jóváhagyását követően válik hatályossá. 

 

Érvényes: 2018. szeptember 1-től visszavonásig. 

                                                                                                      ………………………… 

                                                                                                            intézményvezető 

 

4. Megismerési nyilatkozat 

 

Név Beosztás Kelt Aláírás 
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7. számú melléklet 

 

 

                                    Érdekképviseleti Fórum Működésének Szabályzata 

 

 

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 35-36 § 

alapján, Dánszentmiklós község Mini  Bölcsődéjében megalakított Érdekképviseleti Fórum 

Működési Szabályzata 

 

Általános Rendelkezések 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: 

Gyvt.) 35-36.§-ai alapján a Törökszentmiklós Város Bölcsődéjében a bölcsődei ellátásban 

részesülők érdekvédelmére létrehozott Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatát az 

alábbiak szerint állapítja meg. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum székhelye: Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde,  

2735, Dánszentmiklós, Nyárfa u.1/1. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum /továbbiakban Fórum/ a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek 

érdekeinek megjelenítését, képviseletét szolgálja és látja el. 

A Fórum működésének célja, hogy a gyermek érdekeit szemelőt tartva a törvényes képviselők, 

az Intézmény és a Fenntartó képviselői együttműködjenek. Feladata az álláspontok feltárása, 

vélemények és információk cseréje, a különböző fejlesztések és törekvések ismertetése, valamint 

egyeztetése. 

 

A Fórum Szervezete 

 

Az Érdekképviseleti Fórum szervezeti felépítése, megalakítása 

 

Az Érdekképviseleti Fórum szavazati jogú választott tagjai (Gyvt. 35.§ (2) bekezdésének b; c;d; 

pontja alapján): a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szülei/törvényes képviselői, a 

bölcsőde dolgozóinak képviselői, az intézményt fenntartó önkormányzat képviselői. Az 

Érdekképviseleti Fórum tagjainak számát úgy kell meghatározni, hogy a szülők/törvényes 

képviselők száma nem lehet kevesebb a bölcsőde dolgozói képviselőinek és a fenntartó 

képviselőinek összlétszámánál. 

A Fórum szervezete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. 

törvénybe nevesített az alábbiakban meghatározott képviselőkből áll: 

A Fórum szavazati jogú választott tagjai: 

 Az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői közül: 

 A szülők vagy törvényes képviselők közössége által delegált szülők (2 fő) 
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 Az intézmény részéről a bölcsőde mindenkori vezetője által delegált bölcsődei 

kisgyermeknevelő. (1 fő) 

 Dánszentmiklós Község  Önkormányzatának, mint fenntartónak a képviselője 1 fő 

 

A Fórum tagjainak névsorát és elérhetőségét – a Házirend mellékleteként – jól látható helyen 

kell elhelyezni. 

 

A Fórum feladata 

 

A gyermekek szülője, vagy más törvényes képviselője panasszal élhet az intézmény vezetője, 

vagy a Fórum felé: 

 

 az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében 

 a gyermeki jogok sérelme  

 az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén. 

A Fórum megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat, a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt. 

További intézkedéseket kezdeményezhet a Fenntartónál, az intézmény ellenőrzését ellátó megyei 

gyámhivatalnál. 

A Fórumtag tagsági jogviszonya 

 

A Fórumban való tagsági jogviszony megszűnik: 

 

 a tag lemondásával, halálával, intézményi jogviszonyának, közalkalmazotti 

jogviszonyának megszűnésével, 

 a tag visszahívásával,  

 annak az ellátottnak az intézményi jogviszonyának megszűnésével, akire tekintettel az 

illető szülő ( törvényes képviselő) a Fórum tagja volt. 

 

A tagot a választásra jogosultak visszahívhatják, amennyiben a Fórum munkájában rendszeresen 

nem vesz részt. A visszahívásra egyebekben a választásra vonatkozó szabályok az érvényesek. A 

Fórum tagjai nyílt szavazással önmaguk közül elnököt és alelnököt választanak. A Fórum üléseit 

az elnök akadályoztatása esetén, az alelnök hívja össze és vezeti. Az elnök a tagok 

egyharmadának írásbeli kezdeményezésére, illetve a beterjesztett panasz esetén, a 

kezdeményezés, illetve a panasz kézhezvételét követő 5 napon belül , a kézhezvételtől számított 

legalább 8. napra köteles a Fórum ülését összehívni. 

 

A Fórum működési rendje 

 

Az Érdekképviseleti Fórum működésének célja, feladata 

 

1. Az Érdekképviseleti Fórum (a továbbiakban: Fórum) a bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek érdekeinek védelmét, képviseletét szolgálja és végzi. 
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2. A Fórum működésének célja, hogy megteremtse a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek 

szülei/törvényes képviselői, a fenntartó és az intézmény képviselői közötti együttműködés 

szélesebb körben értelmezett alapját. További cél, hogy a bölcsődei ellátással kapcsolatban 

esetlegesen felmerülő panasz, probléma mihamarabb azon a helyen nyerjen orvoslást, ahol 

felmerül. 

3. A Fórum feladata, hogy: 

 

 megismerje a bölcsőde működését, struktúráját, szakmaiságát, feltételrendszerét,szakmai 

céljait, működtetésének körülményeit; 

 

 véleményt nyilvánítson a bölcsőde vezetőjénél a gyermekeket érintő ügyekben;  

 a szülők/törvényes képviselők által hozzá benyújtott panaszt megvizsgálja, a hatáskörébe 

tartozó ügyekben döntsön, vagy tájékoztatást adjon a panaszorvoslásának lehetséges 

módjáról. Minderről 15 napon belül írásban tájékoztatja a panaszost;  

 

 intézkedést kezdeményezhet a bölcsőde vezetőjénél, illetve a szervezeti felépítés szerint 

illetékes személynél/szervnél (intézményvezető, fenntartó, gyermekjogi képviselő, más 

hatáskörrel rendelkező szerv); 

 

 a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet a bölcsőde vezetőjénél, illetve a szervezeti 

felépítés szerinti kompetens személynél (intézményvezető, fenntartó) az ellátást érintő 

kifogások orvoslása érdekében, valamint a gyermeki jogok sérelme,a bölcsőde 

dolgozóinak kötelezettségszegése esetén. 

 

4. Az intézményvezető a Fórum által jelzett panaszt kivizsgálja, illetékességi körén belül 

megteszi a szükséges intézkedést. Amennyiben ehhez nem rendelkezik kompetenciával, a 

megfelelő személyhez továbbítja azt. Mindenről 15 napon belül írásban tájékoztatja a Fórumot. 

 

5. A panaszt tevő szülő/törvényes képviselő az intézmény fenntartójához, vagy a gyermekjogi 

képviselőhöz fordulhat, ha a bölcsőde vezetője - ill. a szervezeti felépítés szerinti illetékes 

személy -vagy a Fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálateredményéről, vagy ha a 

megtett intézkedéssel nem ért egyet 

 

A Fórum üléseit a Mini Bölcsődében tartja. A Fórum évente legalább egy alkalommal rendes, 

illetve panasz esetén szükség szerint rendkívüli ülést tart. Az ülést a Fórum elnöke hívja össze, 

lehetőleg írásban, megjelölve a tárgyalandó napirendi pontokat, mellékelve az aktualitás szerint 

szükséges iratokat. A Fórum akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. 

Az ülést az elnök vezeti. A Fórum határozatait a jelenlevő tagok 50%-a + 1 fő egybehangzó 

szavazata alapján, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 

dönt. A kisebbségben maradt álláspont képviselői igényelhetik, hogy álláspontjukat az ülésről 

készült jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza. A Fórum üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, mely 

tartalmazza a jelenlevő tagok nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat, hozzászólásokat, 

vélemények rövid összefoglalását. 
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A jegyzőkönyvet a Fórum egy tagja hitelesíti. A Fórum ügyintézési ideje 15 nap. A panasz 

kivizsgálását követően a határozatot az elnök kihirdeti, illetve a panaszosnak a határozati 

kivonatot írásban megküldi. A határozatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ha az 

intézményvezető, 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett 

intézkedéssel nem ért egyet, annak orvoslásáért a kézhezvételtől számított 15 napon belül az 

intézmény fenntartójához, vagy a megyei gyámhivatalhoz fordulhat. A Fórum, intézkedést 

kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény ellenőrzését ellátó megyei gyámhivatalnál, illetve 

más hatáskörrel rendelkező szervnél/személynél. 

Az ülésről jegyzőkönyv és jelenléti ív  készül, melyet az  intézmény képviselői vezetnek és 

tartanak nyilván. 

A Fórum névtelen bejelentéssel, panasszal nem foglalkozik. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum jogköre, felelőssége 

 

Az Érdekképviseleti Fórum jogköre: 

 

 Döntési jogot gyakorol: 

- hatáskörébe tartozó ügyekben. 

 Véleményt nyilváníthat: 

- gyermeket érintő ügyekben. 

 Javaslatot tehet: 

- a bölcsőde alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezésével, 

működtetésével, az ebből származó bevételek felhasználásával kapcsolatban. 

 Panaszt tehet, illetve intézkedést kezdeményezhet: 

- a szervezeti felépítés szerinti (bölcsődevezető, intézményvezető), illetve 

egyébilletékességgel bíró személynél/szervnél (fenntartó, gyermekjogi képviselő, 

más hatáskörrel rendelkező szerv). 

 Egyetértési jogot gyakorol: - a bölcsőde házirendjének jóváhagyásánál 

 

Az Érdekképviseleti Fórum felelős: 

 törvényes működéséért, 

 működési rendjének szabályosságáért, 

 hatáskörébe tartózó döntéseiért. 

A Fórum jogosultságai 

 

Tájékozódási és tájékoztatás jog: Az Intézmény vezetőjétől tájékoztatást kérhet a kölcsönös 

érdeklődésre számot tartó, gyermekeket és szülőket érintő kérdésekről, átszervezésekről. 

Véleményezési és javaslattételi jog : A Fórum javaslatot tehet a bölcsőde alaptevékenységét nem 

veszélyeztető szolgáltatások tervezéséről és működtetéséről. Véleményt nyilváníthat a 

gyermekeket érintő ügyekben. 

Egyetértési jogot gyakorol a Házirend jóváhagyásánál 

A Fórum ügyrendjét maga határozza meg. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum kötelessége 
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A Fórum a panaszokat kivizsgálja és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá intézkedést 

kezdeményezhet Dánszentmiklós Község  Önkormányzatánál, a gyermekjogi képviselőnél, 

illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. 

 

Záró rendelkezések 

 

 A Fórum tagjait tevékenységük miatt hátrány nem érheti.  

 A Fórum tagjai végzett tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. 

 A Fórum működésének tárgyi feltételeit az intézmény biztosítja. 

 A Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

 

A Fórum működésének szabályzata, tagjainak névsora az intézmény székhelyén elhelyezett 

faliújságon kerül kihirdetésre, amelyről az intézményvezető köteles gondoskodni. A Fórum 

Tagjainak névsorát és elérhetőségét az intézmények egyes részlegében jól látható helyen kell 

kifüggeszteni. A Fórum döntéseit a Mini Bölcsőde hirdetőtábláján vagy az erre rendszeresített 

módon kell közölni az ellátást igénybe vevő gyermekek törvényes képviselőivel. A Fórum tagjai 

tevékenységükért díjazásba nem részesülnek. 

 

A Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata az elfogadásának napján lép hatályba és 

visszavonásig érvényes. 

 

Dánszentmiklós,……………………………….. 

 

 

 

                                                                                                  …..……………………. 

                                                                                                      intézményvezető 

 

 

 


