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I. AZ SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJAI 

 

Az óvoda működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mű-

ködési szabályzatban kell megtervezni. 

 Az óvoda – jogszabályi felhatalmazás alapján- maga határozza meg az SZMSZ-ben: 

 az óvoda sajátosságait; 

 a munka megszervezésére vonatkozó szabályokat; 

 a működésre vonatkozó előírásokat; 

Az SZMSZ összeállításánál a következő (többször módosított) magasabb szintű jogszabályok 

előírásait kell szem elött tartani: 

 

 

T
ö
rv

én
y
ek

 é
s 

u
n
ió

s 
re

n
d
el

et
 

2011. évi CXC törvény 

 

2017. évi CCII. törvény 

 

2017. évi XCVI. törvény 

 

 

 

2017. évi XCV. törvény  

 

 

 

363/2012. (XII. 17.) 

Korm. r. és módosítása 

 

2019. évi LXX törvény 

 

 

20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet és mó-

dosításai 

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény módosításáról 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-

vény módosításáról 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-

ról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermek-

védelem rendszerének megerősítése érdekében tör-

ténő, valamint egyéb törvények módosításáról 

Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról  
 

 

Közneveléssel összefüggő egyes törvények módosí-

tásáról 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról  
 

MK 

2011/162. 

MK 

2017/218 

MK 

2017/100 

 

 

MK 

2017/100 

 

 

 

 

 

MK 

2019/12 

2011. évi CXCV. tv. 

(Áht.) 

368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet (Ávr.) 
 

2018. évi I. törvény 

 

 

2019. évi LXVI. törvény  

 

 

2019. évi XLVIII. törvény 

 

 

 

Az Európai Parlament és 

a Tanács 2016/679. r. 

Az államháztartásról  

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-

sáról  
 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

(Kvtv) Hatályos 2019.01.01-től 

 

Magyarország 2020. évi költségvetésének megala-

pozásáról. 

 

A szociális hozzájárulási adó mértékének csökken-

téséről és az ezzel összefüggő más törvények mó-

dosításáról. Hatályos 2019. 07.01-től. 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

 

 

 

MK 

2018/123 

 

Mk 

2019/120 

 

MK 

2019/105 

 

 

megjelent 

2016.06. 



4 

 

K
o

rm
án

y
re

n
d

el
et

ek
, 

h
at

ár
o
za

to
k
 

326/2013.(VIII.31.) 

Korm. r 

 

 

 

148/2017. (VI.12.) Korm. 

r. 

 

 

1354/2019. (VI.14.) 

Korm. hat. 

 

6/2019. (VI.07.) PM ren-

delet 

 

 

 

 

 

26/1997. (IX.3.) NM 

rendelet.  
 

132/2000. (VII. 14.) 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben való történő 

végrehajtásáról  

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 

és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) 

Korm. rendelet módosításáról 

 

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésé-

vel kapcsolatos intézkedésekről 

 

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevé-

kenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező 

szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési 

szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső 

kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 

28/2011. (VIII.3.) NGM-rendelet 

 

Az egészségügyi ellátásról  

 

 
A lobogózás szabályairól  

MK 

2013/174 

 

 

 

MK 

2017/88 

 

 

MK 

2019/101 

 

MK 

2019/96 
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 4/2019. (IX.18.) EMMI -

r.  
 

32/2012. (X.8.) EMMI 

r. 

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú minisz-

teri rendeletek módosításáról 

Hatályos: 2019.02.28. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve, és a sajátos nevelési 

igényű tanulók oktatásának irányelvének kiadá-

sáról szóló.  
 

MK 

2019/30 

  A tanfelügyeleti, minősítési és önértékelési 

kézikönyvek az óvodák részére. 

 
Nevelőtestületi határozatok 

 

Vezetői utasítások 

 

 

1. A szabályozás területei 
 

A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) kell 

meghatározni  

 a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a szülőknek, vendégeknek, az alkalmazot-

taknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét,  

 a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét,  

 a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelé-

si-oktatási intézménnyel,  

 ha a nevelési-oktatási intézmény tagintézménnyel, intézményegységgel rendelkezik, a tag-

intézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét,  

 a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a veze-

tők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti egy-

ségek közötti kapcsolattartás rendjét,  
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 az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés 

rendjét,  

 a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, valamint 

az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, 

rendjét,  

 a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával 

megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket,  

 a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatok-

kal, a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-

egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást,  

 az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladato-

kat,  

 a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a 

pedagógusok munkájának segítésében,  

 az alapfokú művészeti iskola kivételével a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 

rendjét,  

 az intézményi védő, óvó előírásokat,  

 bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket,  

 annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai 

programról,  

 azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési 

joggal ruházza fel,  

 az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét,  

 az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét,  

 az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkaköri le-

írás-mintákat,  

 mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-

oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály 

rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni.  

 

II. AZ ÓVODA TÖRVÉNYES MŰKÖDÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

PEDAGÓGIAI PROGRAM   

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

HÁZIREND 

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT 

ÉVES MUNKATERV 
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1.Alapító Okirat 
..irat száma: 1/ 1520-10 /2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011, évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szó-

ló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Balatonfüredi Kiserdei Óvoda alapí-

tó okiratát a következők szerint adom ki: 

 
1. A költségvetési szerv megnevezé-

se, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Balatonfüredi Kiserdei Óvoda 
1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 8230 Balatonfüred, Parku. 11. 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.07.01. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2.2.2. székhelye: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
3.1.2. székhelye: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. 

3.2. A Köznevelési intézmény fenntartója 
3.2.1. megnevezése: Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
3.2.2. székhelye: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás. 
• # 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 
\ 851020 Óvodai nevelés 
 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1.1 ÉS AZ 1.21  [a további-

akban: Nkt.) pontjában foglaltak szerinti óvodai nevelés., a többi gyermekkel, együtt nevelhe-

tő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

Az Óvoda ellátja az olyan sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését,, akik a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan, 

közösségben nevelhető: 
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 testi : ép értelmű, illetve enyhe értelmi fogyatékos, az óvodaérettség 
kritériumainak megfelel. Sima és nehezített, akadálymentesítést nem igénylő terepen /pl: 

lépcső / segédeszköz nélkül önállóan járóképes 
■ érzékszervi (minden típusa, kivéve a látássérült gyermekek esetében: kizárólag 

gyengénlátók) 
■ értelmi (enyhe ) 
 beszédfogyatékos (mind) 
■ autista (Csakis a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján: integráltan, 

közösségben nevelhető, fejleszthető autista ) 
■  a megfelelő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége, 

amennyiben közösségben fejleszthető, nevelhető 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése 

 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Balatonfüred város közigazgatási területe 

Aszófő, Balatonszőlős, Dörgicse, Örvényes, Pécsely, Vászoly 

községek közigazgatási területe és a kistérséghez tartozó telepü-

lések 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A magasabb vezetői megbízás rendje: Balatonfüredi Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa hatáskörébe tartozó kinevezés 5 évre, 

nyilvános pályázati eljárás útján, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. 

Az egyéb munkáltatói jogokat Balatonfüred város polgármestere gyakorolja. (A közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 326/2013. (VIII. 30.) Kormányren-

delet alapján.) 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

kormányzati 

funkciószám 
kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 084070 
Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése működtetése 

5 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

6 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátá-
sának szakmai feladatai 

7 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

8 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

9 096025 ' Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
 

 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: óvoda 

 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt. 4. § (1.1) pontja sze-
rinti „óvodai nevelés", továbbá ellátja az Nkt. 4. § (1.21.) pontja szerinti, a többi gyer-
mekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését. 
 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

 

Pénzügyi, gazdasági feladatait a Balatonfüred Város Önkormányzata Balatonfüredi 
Közös Önkormányzati Hivatal Városi Kincstára látja el. 
 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye: 
 

 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

 
 

 

 

 

 

 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyá-
ban kiadott 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

2 munkavállalói jogviszony 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tör-

vény 

3 közfoglalkoztatás 
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

4 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

 
 
 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda-Mesevilág 
Tagóvodája 

8230 Balatonfüred, Hunyadi u.24. 
 

feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 

megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1. Balatonfüredi Kiserdei Óvoda 
székhelyen 

 

87 fő 
 

2. Balatonfüredi Kiserdei Óvoda-
Mesevilág Tagóvodában 

 

67 fő 
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Kelt: Veszprém 
2017. 07. 05. 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendel-

kezés joga vagy a va-

gyon használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 3230 Balatonfüred, Park utca 11. 172/1 használati jog óvoda 

2 8230 Balatonfüred, Hunyadi u.24. 1089/2 használati jog óvoda 

 

7. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 06. napján kelt, 1/4205- 3/2013. számú alapító okiratot 

visszavonom. 

 
Záradék: 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat mó-

dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a |Balatonfüredi Kis-

erdei Óvoda 2017. május 25. napján kelt, 
2017. szeptember 01. napjától alkalmazandó1/1520-9/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehaj-

tott módosítása szerinti tartalmának. 

 

2. Pedagógiai Program 

 

Az óvoda pedagógiai programja meghatározza: 

 az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 

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

lyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igény-

lő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, 

 a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 

 a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 

 a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 

 nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és 

nyelvének ápolásával járó feladatokat, 

 az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

 a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

 a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket, 

 a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és 

felszerelések jegyzékét, 
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3. A Szervezeti Működési Szabályzat 

(célja, hatálya, hatályba lépése) 

 

Az SZMSZ célja: 

Meghatározza a Balatonfüredi Kiserdei Óvoda, mint köznevelési intézmény szervezeti felépí-

tését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megál-

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

Célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a 

gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősí-

tése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél és 

feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. 

 

Az SZMSZ személyi, időbeni, területi hatálya: 

Személyi hatálya: az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, vezetői utasí-

tások betartása kötelező mindazoknak, akik az intézménnyel jogviszonyban állnak, úgy, mint 

az anyaintézmény és tagóvodája valamennyi közalkalmazottjára, az óvodákba járó gyerme-

kekre és azok szüleire. Az SZMSZ- ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, 

akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de vele kapcsolatba kerülnek. 

Az intézmény SZMSZ - ét az intézményvezető készíti el, figyelembe véve az óvoda helyi 

körülményeit, adottságait, a tárgyi és személyi feltételeket, a szociokulturális környezet igé-

nyeit és a jogszabályi előírásokat. A nevelőtestület fogadja el, a Szülői Szervezet véleményezé-

si jogot gyakorol. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek, amelyekből a fenntartóra többletkötele-

zettség hárul, a fenntartó, működtető egyetértése szükséges.  

Időbeni hatálya: az új SZMSZ a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól.  

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az óvoda előző SZMSZ-e. Módosítása, felülvizsgálata a jog-

szabályváltozások szerint, illetve a nevelőtestület és a KT elnök kezdeményezésére történik. 

Az SZMSZ-t az intézmény honlapján, illetve a helyben szokásos módon (az óvodákban ki-

függesztve) kell nyilvánosságra hozni. 

Területi hatálya kiterjed az óvoda területére, az óvoda által szervezett – a pedagógiai program 

végrehajtásához kapcsolódó – az óvodán kívüli programokra. 

Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolata alkalmaira. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek kö-

zös érdeke és feladata, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: 

 az alkalmazottakkal szemben az intézményvezető, ill. helyettese – munkáltatói 

jogkörben eljárva hozhat intézkedést: 

 szülőt, vagy más nem az intézményben dolgozó személyt az intézmény dolgo-

zójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartá-

sát, ha ez nem vezet eredményre, az intézményvezetőt kell értesíteni, aki fel-

szólítja, hogy hagyja el az óvoda épületét. 
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4. Házirend 

 

Az óvoda házirendje megtalálható a csoportoknál kifüggesztve, illetve az óvodák honlapján. 

 

5. Közalkalmazotti Szabályzat 

 

A közalkalmazotti tanács a munkáltatóval együttesen alkotja meg a közalkalmazotti sza-

bályzatot. A közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét érintő egyes kér-

dések a közalkalmazotti szabályzatban állapíthatók meg. 

 

6. Éves munkaterv 

 

Az intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához 

szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök meg-

jelölésével. 

Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezető készíti el. A nevelőtestület véleményezi, 

kiegészíti és a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten fogadja el. 

Tartalmazza: 

 a kiinduló helyzetképet, 

 a pedagógiai munka hangsúlyos területeit, az adott nevelési évben, 

 stratégiai tervet, mely az alábbi pontokra terjed ki: 

-szakmai programok, 

-rendezvények, 

-kapcsolattartási formák, programok, 

-feladatelosztás a nevelőtestületben, 

 az ellenőrző, értékelő tevékenységek ütemezését is 

 gazdálkodást, fejlesztést 
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III. AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ FONTOS 

ADATOK 

 

Az intézmény neve: 

OM azonosítója: 

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda 

036877 

Az intézmény alapítója: 

 

Balatonfüred Város Önkormányzata 

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. 

Az intézmény fenntartója: 

 

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. 

Az alapító okirat nyilvántartási 

száma: 

1/4159-34/2009. 

Az alapító okirat kelte: 2009. június 26. 

Az intézmény címe: Balatonfüred Park u.11. 8230 

Az intézmény elérhetőségei: 

 

tel/fax: 06-87/343-416 

e-mail: kiserdei.ovoda@chello.hu 

 

A tagóvoda telephelye:  

Balatonfüredi Kiserdei Óvoda - Mesevilág Tagóvodája, Balatonfüred, Hunyadi utca 24. 

Az intézmény felügyeleti szerve, címe: Balatonfüred Város Önkormányzata 

         8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. 

Az intézmény törzsszáma: 429201209       

Az intézmény bankszámlaszáma: OTP Bank Rt. 11748069-16881510-00000000 

Az intézmény OM azonosítója: 036877 

Az intézmény törzsszáma: 429201209 

Az intézmény adószáma: 16881510-2-19 
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1. Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata, használatára jogosultak 

Hosszú bélyegző: 

BALATONFÜREDI KISERDEI ÓVODA  

8230 Balatonfüred, Park u. 11. 

Adószám: 16881510-2-19 

Tel./Fax:87-343-416 

   

Használatra jogosultak: 

 Óvodavezető 

 Általános vezető-helyettes 

 Óvodatitkár  

 

÷ 

 

BALATONFÜREDI KISERDEI ÓVODA – MESEVILÁG TAG-

ÓVODÁJA 

Tel./fax:87/342-524 

8230 Balatonfüred, Hunyadi u. 24. 

Adószám: 

 

Használatra jogosultak: 

 Óvodavezető 

 Általános vezető-helyettes 

 Tagóvoda-vezető 

 Óvodatitkár 

 

Körbélyegző: 

BALATONFÜREDI KISERDEI ÓVODA 

8230 Balatonfüred, Park u. 11. 

 

Használatára jogosultak: 

 Óvodavezető 

 Általános vezető- helyettes 

 Óvodatitkár  

 

÷ 

 

BALATONFÜREDI KISERDEI ÓVODA – MESEVILÁG TAG-

ÓVODÁJA 

Tel./fax:87/342-524 

8230 Balatonfüred, Hunyadi u. 24. 

 

Használatára jogosultak: 

 Óvodavezető 

 Általános vezető-helyettes 

 Tagóvoda vezető 

 Óvodatitkár 
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IV. AZ ÓVODA KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYKÉNT 

VALÓ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

1. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

 

 

A köznevelési intézmény az SZMSZ-ben köteles rögzíteni a működés rendjét, ezen be-

lül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) és a vezetők köznevelési intézményben való 

benntartózkodásának rendjét. 

 

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó, ötnapos munkarenddel, egész éven át működik. 

A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1. napjától a következő év augusztus hó 31. 

napjáig, a szorgalmi időszak szeptember 1-től május 31-ig tart. 

Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor 

történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. 

A nyári zárva tartás időpontjáról a szülők legkésőbb az adott év február 15-ig értesí-

tést kapnak. A nyári zárva tartás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére 

vonatkozó igényeket és a szülőket a gyermekeket fogadó óvodáról, a zárást megelőzően tájé-

koztatni kell. Gyermeküket a Balatonfüredi Kiserdei Óvoda két másik feladat-ellátási helye 

egyikében helyezzük el. A nyári nyitva tartás eljárásrendjét, az óvodát igénybe vevő gyerme-

kek várható létszáma határozza meg. A létszámtól függően összevont csoportban történik a 

gyermekek elhelyezése. Ebben az időszakban is tartalmas tevékenységekkel tölthetik idejüket 

a gyermekek, természetesen állandóan óvodapedagógusi felügyelet mellett. 

A nyitvatartási idő napi 10 óra, reggel  6.
30 

órától délután 16.
30 

óráig tart. Az ügyelet 

reggel 6.
30

 órától 7.
30

 óráig, délután 16.
00

 órától 16.
30

 óráig tart. Az óvodát reggel a munka-

rend szerint 6.
30

 órára érkező óvodapedagógus nyitja. A nyitva tartás teljes ideje alatt óvo-

dapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. A kaput reggel 8.
45

 órától 12.
30

 óráig, majd 

13.
00

 órától 15.
30

 óráig zárva kell tartani. A csengetésre a beosztás szerinti dajka nyit kaput, 

aki a látogatót az óvodavezetőhöz (vagy a titkárságra) kíséri.  

Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként maximum öt alkalommal vehet 

igénybe a nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzés céljára használ 

fel, melyről a szülők jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak (7 nappal a nevelési 

nélküli munkanap előtt).  
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Az óvoda a zárva tartás ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére 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). A nyári szünetben (takarítási szünet) az irodai ügyeletet hetente kell megszer-

vezni. 

A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető (vagy óvodatitkár) irodájában történik. 

 

A gyermekek étkeztetését a Bakony Gaszt látja el. 

 

2.  A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK ÉS HELYETTESÍTÉ-

SÉNEK RENDJE 
 

2.1. A vezető benntartózkodásának rendje: 

 

Az óvodavezető (tagóvoda vezető), vagy a helyettes a teljes nyitvatartás ideje alatt az 

intézményben tartózkodik. 

A vezető benntartózkodási rendjét az éves munkatervben, vagy havonta, vagy egy hét-

re előre írásban meg kell határozni. 

Vezetői beosztás megnevezése Az intézményben való tartózkodás rendje 

Óvodavezető Heti munkarendje: 40 óra  

kötelező óraszáma: 8 óra 

Általános vezető helyettes Heti munkaideje: 40 óra  

kötelező óraszáma: 22 óra 

Tagóvoda-vezető Heti munkaideje: 40 óra  

kötelező óraszáma: 24 óra 

 

2.2. A vezető helyettesítésének rendje 

 

Az intézményvezető akadályoztatása illetve távolléte esetén a teljes vezetői jogkör 

gyakorlását az általános óvodavezető helyettes látja el. Kivételt képeznek ez alól azok az 

ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatás-

körébe tartoznak.  

 

Az intézményvezetőt távollétében, az alábbi jogkörök kivételével: 

- munkáltatói, 

- bérgazdálkodói, 

az általános óvodavezető helyettes helyettesíti. 



16 

 

Az intézményvezető tartós távolléte esetén a helyettesítése teljes körű. Tartós távol-

létnek az egy hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására 

vonatkozó megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni (érte-

sítés, kifüggesztés). 

A helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, 

döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett. 

 

Az óvodavezető és az általános helyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az 

intézményvezető által adott megbízás alapján történik. 

Amennyiben az óvodavezető vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt 

egyik fél sem tud az óvodában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a 

nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 

A kijelölt közalkalmazott felel az intézmény biztonságos működéséért.  

Ez a szabály lép életbe a tagóvoda - vezető távolléte esetén is, azonban az intézkedést követő 

en a helyettes azonnal értesíti az óvodavezetőt és a tagóvoda vezetőt. 

Bizonyos esetekben, illetve halasztás nem tűrő ügyekben megbízott óvónő járhat el. A megbí-

zás alkalomszerű. 

Intézkedési jogköre: a munkáltató eltérő írásbeli intézkedésének hiányában, az intézmény 

működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő 

ügyekre terjed ki. 

 

A reggeli és a délutáni gyülekezési idő alatt, a vezető és helyetteseinek távollétében, a 

jelen lévő pedagógus felelős az óvoda működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles 

a szükségessé váló intézkedések megtételére. 

 

Az óvodavezető a vezető beosztású munkatársaival szükség szerint megbeszélést tart. 

A megbeszélést az óvodavezető hívja össze.  A megbeszélésről jegyzőkönyv, illetve feljegy-

zés készül. 

 

 

3. AZ ÓVODA DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERE 
  

Az óvodai nevelés szervezeti működését, a pedagógiai munka tervezését, a gyermekek 

megismerését, fejlesztését, fejlődésük nyomon követését különböző dokumentumok segítik. 

Az ellenőrzés alapja, hogy az intézmény rendelkezzen a törvény által előírt, megfelelő 

dokumentációs rendszerrel.  

Ennek két része: 

 az intézmény általános működésével kapcsolatos dokumentációs rendszer 

 a pedagógiai munkát közvetlenül befolyásoló dokumentumok 

 

 

Az általános működéssel összefüggő dokumentumok 

 Az intézmény Alapító Okirata 

 Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend 
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 Egyéb szabályzatok (munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi, stb) 

 Munkarend, munkaidő beosztás, munkaköri leírások 

 

Alapító Okirat: Az alapító okirat kötött jogi fogalom, célja, hogy egységes szerkezetben, jogi 

nyelven, de közérthetően közölje létrehozója különböző adatait és célkitűzéseit. Az alapító 

okirat egy írásbeli, egyoldalú nyilatkozat, amelyben az alapító létrehozza az alapítás tárgyát. 

Esetünkben köznevelési feladatok ellátására létesített intézmény. 

SZMSZ: Az óvoda zavartalan működését az SZMSZ-ben, valamint az óvodai belső 

szabályzókban, munkarendben, házirendben megfogalmazottak betartása biztosítja. Egyéb 

szabályzatok (munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi, stb) az SZMSZ mellékletei. 

 

A házirend: Az életrenddel kapcsolatosan tartalmazza a szülők jogait és kötelességeit 

(beiratkozáskor minden szülő megkapja). A házirend a folyosón jól látható helyre van 

kifüggesztve, így valamennyi partner számára nyilvános. 

Az SZMSZ-t és a Házirendet az intézmény nevelőtestülete dolgozza ki, és fogadja el az 

intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. Elfogadása előtt a Szülői Szervezet 

véleményezési jogot gyakorol.  A Pedagógiai Program azon rendelkezéseinek, amelyekből a 

fenntartóra többlet kötelezettség hárul, a fenntartó, működtető egyetértése szükséges. 

 

Munkarend: a gyermekek ellátását- egész nap folyamán- lépcsőzetes munkakezdés és 

befejezés gyakorlatával, megfelelő létszámú dolgozó végzi személyre szabott munkaköri 

leírásuk alapján. 

 

A pedagógiai munkát közvetlenül befolyásoló dokumentumok 

A dokumentumok egymáshoz való kapcsolatára a felülről lefelé történő lebontás és 

koherencia a jellemző. 

Dokumentum 

megnevezése 

Tervezés időtartama Időbeni hatálya Felelőse 

Pedagógiai Program Középtávú 4 év óvodavezető 

Éves munkaterv Rövid távú 1 év óvodavezető 

Csoportnapló Rövid távú 1év óvónők 

Egyéni fejlődési napló Vegyes 1-4 év óvónők 

 

A Pedagógiai Program az intézmény pedagógiai tevékenységének alapelveit 

meghatározó dokumentum. Tartalmazza az intézményben folyó nevelés és oktatás céljait, 

feladatait, gyermek- és óvodaképet, az óvodai élet megszervezésének elveit, 

tevékenységformáit, az óvodapedagógusok feladatit, a fejlődés várható jellemzőit óvodáskor 

végére. Továbbá a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a 

beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket; a 

gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, továbbá a tanulási 

kudarcnak kitett gyermekek felzárkóztatását segítő programot. A pedagógiai programot az 

intézmény nevelőtestülete dolgozza ki, és fogadja el az intézményvezető jóváhagyásával válik 

érvényessé. Elfogadása előtt a Szülői Szervezet véleményezési jogot gyakorol. A Pedagógiai 

Program azon rendelkezéseinek, amelyekből a fenntartóra többlet kötelezettség hárul, a 

fenntartó, működtető egyetértése szükséges. 

Az óvoda vezetője a Pedagógiai Program alapján készíti el éves munkatervét, melyben 

megtervezi óvoda adott nevelési évre vonatkozó szervezeti, működési és pedagógiai 

feladatait.  
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A gyermekcsoport nevelési-fejlesztési programjának dokumentumai (az óvodapedagógusok 

vezetik) 

 

a) csoportnapló tartalma: 

 gyermekek neve, jele, születésnapja, a gyermekek életkor szerinti névsora,  

 a csoport működésével kapcsolatos adatok 

 statisztikai adatok a nevelési évre vonatkozóan: a fiúk, lányok számának összesített 

adatait, ezen belül a bölcsődéből érkezettek, 3 év alatti, a 3, 4, 5, 6 és 7 éves 

gyermekek száma,  

 a gyermekjóléti adatok (SNI, BTM, HH, HHH, kedvezményes étkezés, szociális 

támogatások) 

 szakértői vélemények, 

 beiskolázási adatok, (a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek neve) 

 lakóhely szerinti adatok, 

 napirend, a napirend szerinti tevékenységek időtartama, és a tevékenységek; 

 a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirend napi bontásban; 

 fejlesztő pedagógiai, logopédiai és gyógytestnevelés foglalkozásokon résztvevők; 

 befogadási terv;  

 nevelési feladatok, a csoport szokás-és szabályrendszere: az óvodai nevelés 

feladatainak tervezése, értékelése (évente 3x), reflexió; 

 tervezett programok, időpontjaik, kapcsolódó szervezési feladatok ünnepek, 

megemlékezések (évente 2x); 

 a gyermek fejlődését elősegítő műveltségtartalmak a következő bontásban: 
verselés-mesélés; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, mintázás, 

kézimunka, mozgás, a külső világ tevékeny megismerése; 

 az év során tanult mondókák, dalok, versek listája; 

 a csoportban végzett egészségügyi szűrővizsgálatok; 

 szülői értekezletek, fogadóórák feljegyzései (a személyiségi jogok figyelembe vétele 

mellett) 

 családlátogatások (csak amennyiben szükséges) feljegyzései, (a személyiségi jogok 

figyelembe vétele mellett), 

 feljegyzések a csoport életéről; 

 szakmai ellenőrzések, hivatalos látogatások, a látogatás célja, időpontja, a látogató 

neve és beosztása; 

 szülői nyilatkozatok (honlap, utazás) 

 balesetvédelmi szabályok az óvodások számára; 

 

b) Az éves terv, mely a műveltségtartalmak témáit és időszakait tartalmazza. 

 

c) Az egyéni fejlődés-fejlesztés dokumentumai:  

 Anamnézis 

 A beszoktatás-beillesztés tapasztalatai 

 a gyermekek egyéni fejlődési naplója tartalma: 

A fejlettségmérő lapokon az óvónők a gyermekek fizikális jellemzőit, értelmi-, 

anyanyelvi-, szociális-, érzelmi-, akarati képességeit, játékát és ezek fejlődésének eredményeit 

dokumentálják, valamint megjelölik a fejlesztendő területeket. A kiscsoportban egyszer - év 

végén - középső és a nagycsoportban félévente rögzítik és erről a szülőt folyamatosan 

tájékoztatják, akik ezt aláírásukkal igazolják a gyermek egyéni fejlődési naplójában. 

A rögzített aktuális fejlettségi állapot, fejlődést szolgáló intézkedések, megállapítások 

alapján indokolt esetben az óvónő kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. 
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Az SNI gyermekre vonatkozó egyéni fejlődés-fejlesztés dokumentumai 

Az SNI gyermekek nevelésének dokumentációs feladatait a gyógypedagógus vagy a gyermek 

fejlesztését végző speciális szakember végzi, a hatályos rendeletek, és a Szakértői - és 

Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében foglaltak szerint. 

 

d) A felvételi, mulasztási napló, mely a gyermekek óvodai jelenlétét illetve hiányzását és 

annak igazoltságát hivatott rögzíteni. 

 

Fontos, hogy a fent említett dokumentumok pontosak és naprakészek legyenek. 

 

4. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

 

Az intézmény pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezésében, lebonyolításá-

ban, az ellenőrzési szempontok alkalmazásában és az ahhoz kapcsolódó dokumentációkban 

figyelembe kell venni a 2013-ban bevezetett (Nkt.) pedagógus életpályamodell óvodára vo-

natkozó szakmai előírásait. A bevezetésre került tanfelügyeleti és minősítési rendszer, mint 

külső ellenőrzés szabályozza a vezető belső ellenőrzési munkáját, erre építetten rendelkezik 

az intézményi önértékelés folyamatának bevezetéséről, alkalmazásáról és folyamatos működ-

tetéséről.  

 

A belső ellenőrzés egész rendszere a feladatellátás szervezeti és gazdasági feltételeinek 

változásához igazodóan kell, hogy biztosítsa a működés állandó és teljes körű ellenőrzését, 

valamennyi pedagógiai tevékenység hatékonyságát. 

 

A belső ellenőrzés feladatköre magába foglalja  

 egyrészt a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési, 

 másrészt a szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatokat.  

 

Gazdálkodási ellenőrzés: 

A belső kontroll rendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos 

bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt szolgálja, 

hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat: 

 a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálko-

dás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa 

végre, 

 teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, 

 feleljen meg a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak, 

 megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű 

használattól. 

 

A szakmai munka belső ellenőrzése és értékelése:  

Az ellenőrzés célja: a minőségi munka folyamatos fenntartása a hatályos szabályokkal való 

összehangolása az éves működési terv prioritásainak felállítása, azok eredményeinek értékelé-

se. 
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A belső ellenőrzés általános elvi követelményei: 

 biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára a megfelelő mennyiségű és minőségű 

információt az intézményben folyó oktató és nevelőmunka tartalmáról és annak szín-

vonaláról, 

 jelezze az óvodapedagógusok és egyéb közalkalmazottak, valamint a vezetők számára 

a pedagógiai, gazdasági és jogi követelményektől való eltérést, tárja fel a szabálytalan-

ságokat, hiányosságokat, mulasztásokat, 

 segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az in-

tézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését, 

 fogja át a pedagógiai munka egészét 

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

Óvodai Alapprogram, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését 

 megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet, 

 vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, 

 segítse az éves működési terv prioritásainak meghatározását, 

Az óvoda belső ellenőrzési rendszere átfogja az óvodai feladatellátás, működés min-

den területét (szervezeti, pedagógiai, gazdasági). A folyamatos belső ellenőrzés megszervezé-

séért, hatékony működéséért az óvoda vezetője a felelős.  

 

Óvodákban a nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak 

 az óvoda vezetője, 

 az óvodavezető- helyettes, 

 a tagóvodák vezetői, 

 a szakmai munkaközösségek vezetői (külső megbízott) 

 BECS (belső ellenőrzési csoport) 

 

A belső ellenőrzés során kiemelten ellenőrzött terület 

 a nevelési év munkatervi feladatainak megvalósulása, az óvodapedagógusok ezzel 

kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése, értékelése 

 a csoport dokumentációs tevékenységének ellenőrzése 

 a kitűzött pedagógiai célok megvalósulásának ellenőrzése 

 a gyermekek tevékenységének megfigyelése, értékelése  

 gazdálkodás terén a költséghatékonysági szempontok figyelembevételével: 

 létszám és bérgazdálkodás, 

 állóeszköz gazdálkodás. 

 

Szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során: 

 a pedagógusok munkafegyelme, 

 a foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a csoportszoba esztétikuma, rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

 az óvónő-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, 



21 

 

 a nevelői munka színvonala a foglalkozásokon: 

- a foglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés, 

- a foglalkozási óra felépítése és szervezése, 

- az alkalmazott módszerek, 

- a gyermekek munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a foglalkozáson, 

- az eredményesség vizsgálata, a helyi nevelési terv követelményeinek teljesítése  

 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége. 

 a pedagógiai megújulás képessége, innovatív szakmai fejlődés, vezetői kontroll 

mellett,  

 önismeret, reflektív szemlélet, önfejlesztés szándéka, képessége 

 a kötelező órán kívüli tevékenységek ellátása, 

 a gyermek és ifjúságvédelmi munka végzése, 

 

 

 Az ellenőrzés fajtái 

 tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés 

 spontán, alkalomszerű ellenőrzés 

- a problémák feltárása, megoldása érdekében, 

- a napi felkészültség felmérésének érdekében. 

 

Az egyes tanévekre 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 fele-

lős. 

Az óvodavezető és helyettese az éves munkaterv, illetőleg írásban rögzített munkameg-

osztás és munkaterv alapján a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan 

működése érdekében ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. Az éves munkaterv a 

nevelési évet 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. 

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

 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

- az óvodavezető 

- az óvodavezető helyettes, 

- a szülői munkaközösség. 

 

Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját egy alkalommal értékeli a nevelési 

év során. 

Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenőrzésére sor kerül. 

Az ellenőrzés a munkaköri leírásban rögzített területre vonatkozik.  

Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. 
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Az ellenőrzés tapasztalatairól a vezető feljegyzést készít, amelyet ismertet az óvoda-

pedagógussal. 

A nevelési év végén megtartott alkalmazotti értekezleten, az óvodavezető az ellenőr-

zés eredményéről tájékoztatja az óvoda dolgozóit. 

A nevelési év záró értekezletén az óvodavezető értékeli a pedagógiai munka belső el-

lenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, 

megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.  

 

Az ellenőrzés módszere 

 írásos dokumentáció megtekintése, 

 foglalkozások megtekintése, 

 csoportlátogatások, 

 beszámolók meghallgatása, 

 tematikus ellenőrzés. 

 

 

 Az ellenőrzéssel szembeni követelmények 

 

- objektivitás, 

- tervszerűség, 

- folyamatosság, 

- következetesség 

- demokratizmus biztosítása 

 

Az ellenőrzés során feltárt esetleges hiányosságok pótlása, következtetések levonása, 

új feladatok megállapítása, megfogalmazása a minőségi munka záloga. 

 

5. BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, 

AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ ÓVODÁVAL 

 

  A szabályozás célja az intézmény zavartalan működésének, a nyugodt munkavégzés-

nek, a gyermekek védelmének, az intézményi vagyon megóvásának, az intézmény vezetőjé-

nek vagy az adott pillanatban felelős személy tájékozottságának biztosítása.  

Az intézmény épületeiben az alkalmazottakon, a szülőkön és a gyerekeken kívül csak a hiva-

talos ügyet intézők tartózkodhatnak. 

A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló szemé-

lyek az óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. A kapu 

zárását követően a kaput nyitó dajka a belépőket az óvodatitkárhoz, az intézményvezetőhöz, 

tagóvoda esetében a tagóvoda vezetőhöz kíséri. 

Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az 

óvodavezetőnek jelenti be. 
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A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel 

való előzetes egyeztetés szerint történik. (logopédus, hitoktató, védőnő, szemész, fogorvos, 

lisztérzékenységet szűrők, a gyermekek számára szervezett egyéb programok előadói: színhá-

zi előadók, illetve a város intézményeinek előadói) 

 

A szociális segítő az együttműködési megállapodás által meghatározott időben tartóz-

kodik az intézményekben. Az együttműködési megállapodásnak megfelelően az intézmény 

lehetővé teszi és támogatja, hogy a delegált szociális segítő a szakmai előírásoknak megfele-

lően végezhesse tevékenységét, biztosítja a szociális segítő rendszeres bejutását és ott-

tartózkodását az intézményben, ezzel párhuzamosan biztosítja számára a szakmai autonómiát. 

A jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik. 

 

Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodave-

zető engedélyezi.  

Az intézmény helyiségeit elsősorban a hivatalos nyitva tartási időn túl és a szünetek-

ben külső igénylőnek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az óvodai, foglalko-

zásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az óvoda helyiségeit használó külső igénybe vevők 

csak a megállapodás szerinti időben és helyiségben tartózkodhatnak az épületben.  

Ügynökök és kereskedői tevékenységet folytatók számára a belépés tilos, kivéve az 

óvodai neveléssel összefüggő tevékenységet folytatók, pl. könyvárus és fejlesztőjáték - mun-

karuha árus.  

Az intézményben az egyházak hit-és vallásoktatást szervezhetnek. A hit-és vallásokta-

táson való részvétel a gyermekek számára önkéntes. Az óvoda a foglalkozásokhoz biztosítja a 

helyiséget, a napirendhez igazodva. 

A gyermekek hit-és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

A nevelési-oktatási intézményben, valamint azon kívül a gyermekek részére szervezett ren-

dezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tarto-

zó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható. A nevelési-oktatási intézményben, va-

lamint azon kívül a gyermekek részére szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék 

nem fogyasztható.  

 

6. AZ ALKALMAZOTTAK INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZ-

KODÁSÁNAK RENDJE, ÉS A MUNKAVÉGZÉS ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYAI 

 

A munkavállaló köteles: 

 a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

 munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató 

rendelkezésére állni. 

 

Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, foga-

dóórák, gyermekek értékelése, szülős családokkal történő programok stb.) a pedagógus a kö-
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telező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon is berendelhető a 40 órás munkaidejének 

terhére. 

 A dolgozók éves munkatervben leírt, valamint a személyre szóló munkaköri leírásban 

részletesen rögzített feladatokat a megszabott munkarendben végzik.  

 A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy 

nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az intézményveze-

tőnek vagy a helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessen.  

 Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői 

engedéllyel hagyhatják el az intézményt. 

 A pedagógus és a dajka a munkaidő beosztását az óvoda (tagóvoda) vezetőjének elő-

zetes engedélyével, a csere lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el.  

Munkájukat személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájá-

ra vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezzék. 

 

A munka- és pihenőidő: 

 

Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a 

munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. 

Előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a munkavállaló 

munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles 

elvégezni. 

Nem munkaidő 

- a munkaközi szünet, 

- a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint 

a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás tartama. 

A teljes napi munkaidő napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő). 

A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt 

legalább 10 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében, 

hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá munkaidejének letelte után az aznap 

használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően elhelyezze. 

7. A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, A VEZETŐK ÉS 

A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 

RENDJE 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelke-

zik. 
A vezetőségnek célja, hogy a szervezet működéséhez a feltételeket biztosítsa, meghatározza 

feladatait a kifelé irányuló funkciók megvalósításában, és érje el a belső szervezettsége, haté-

konysága révén a szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását. 
A vezetőség tagjai: 

 intézményvezető  

 általános vezető – helyettes 

 tagóvoda-vezető 
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7.1. Az óvodavezetés szerkezeti felépítése 

 

 
 

 

 

A szervezeti egységek közötti működési elv: az intézmény feladatai a jogszabályi előírások-

nak és tartalmi előírásoknak megfelelően magas színvonalon valósuljanak meg, a munkavég-

zés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igé-

nyek figyelembevételével. 

7.2. Az intézmény vezetői, vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás rendje 

 

Az óvoda élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. 

 

A vezető: 

 pedagógiai, tanügyigazgatási (jogi), vezetéselméleti szakmai ismeretei naprakészek 

és pontosak legyenek, 

 szakmai gyakorlati munkáját, mint stratégiai, operatív tervezés, szervezés, végrehaj-

tás koordinálása, a vezetés, irányítás, igazgatás, ellenőrzés, értékelés, visszacsatolás, 

jellemezze a nyomon követhetőség, kiegyensúlyozottság, 

 problémamegoldó képessége az érdekérvényesítés, konfliktuskezelés, döntés során 

legyen határozottan fellelhető, 

 a határidők betartása, betartatása, az adminisztráció során tanúsítson pontosságot, 

szorgalmat,  

 

 

ÓVODAVEZETŐ 

 

ÁLTALÁNOS 

ÓVODAVEZETŐ 

HELYETTES 

 

 

TAGÓVODA-

VEZETŐ 

 

 

Óvodatitkár 1. 

 

A nevelő munkát 

közvetlenül segítő 

alkalmazottak 

pedagógiai asz-

szisztens 

 

 

Nevelőtestület 

 

 

A tagóvoda nevelő 

munkáját közvet-

lenül segítő al-

kalmazottai 

 

 

Egyéb kisegítő 

alkalmazottak 
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 önképzését, vezetését, intézménye képviselete során magatartását jellemezze felelős-

ség és hivatástudat, 

 az általa vezetett intézmény eredményessége, szervezeti kultúrája, innovációs munká-

ja legyen magas színvonalú, 

 intézménye munkavégzésének szervezése során biztosítsa a jogszerű működést, a 

szervezetfejlesztést, a nevelő-oktató munka és a működési folyamatok és erőforrás 

gazdálkodás magas színvonalát. 

Mindezek megléte és színvonala bizonyítékai a dokumentumok, mint a stratégiai szabá-

lyozó dokumentumok, munkaköri leírások, vezetői pályázat, éves munkatervek, beszámolók, 

intézményi önértékelések, ellenőrzések, külső és belső mérések dokumentumai, jegyzőköny-

vei. 

Ezek a vezetővel szemben támasztott elvárások és ezek megvalósulása biztosítják a stratégiai 

vezetés és operatív irányítás megfelelő színvonalát. 

 

 

Az óvodavezető jogkörét, felelősségét feladatait a Nemzeti Köznevelési törvény szerint az 

óvoda belső szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg.  

Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. 

 

            Az óvodavezető és feladatköre:  

Ellátja az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat, melyeket a jogszabályok és egyéb 

szabályzatok rá nézve kötelező érvénnyel előírnak. 

Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és dönté-

si jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határozzák meg. 

Írásbeli kötelezettsége évente egyszer (év végi beszámoló) a fenntartó felé. 

Kizárólagos jog és hatásköre: az azonnali döntést igénylő, valamint a személyi és gazdálkodá-

si jogkörbe tartozó ügyek. 

Képviseleti joga: az intézmény, mint jogi személy teljes körű képviselete. 

Hatáskörök átruházása: IV. fejezet 2.2. pontja tartalmazza. (A vezető helyettesítése). 

Továbbá munkáltatói jogköréből a vezető a tagóvoda-vezetőre ruházza át a következő 

feladatokat a tagóvodában:  

 közvetlenül szervezni, irányítani és ellenőrizni az óvodapedagógusok, dajkák 

munkáját a tagóvodában, 

 ellenőrizni a jelenléti íveket havonta vagy spontán  

 a helyettesítési beosztás elkészíteni, 

 szabadságok nyilvántartását, a szabadságolást szervezni 

 

Kiadmányozási jogát akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén - a kizárólagos jog és ha-

táskörök kivételével - az általános vezető-helyettesre, a helyettes távolléte esetén pedig az 

óvodatitkárra ruházza át. 
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  Az óvodavezető felelőssége, feladatai: 

 felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló 

költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szer-

ződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által ren-

delkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, 

 önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével gyakorol-

ja 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 hatás-

körébe, 

 felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

 a pedagógiai munkáért, a nevelő és oktató munka irányításáért, ellenőrzéséért,  

a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szak-

szerű megszervezéséért. 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 

 a gyermekvédelmi munka irányításáért, 

 a nevelőtestület vezetéséért, 

 jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, SZMSZ-t, Házirendjét, 

  önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a rendelkezésre álló költ-

ségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi 

és tárgyi feltételek biztosításáért, 

 a továbbképzések megszervezéséért, 

 a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási 

terv elkészítéséért, 

 a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésé-

ért, 

 az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szer-

vezetekkel való megfelelő együttműködésért, 

 a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, 

 a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 képviseli az intézményt, 

 gyakorolja a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadványozási jogkört. 

 jelenléti ívek havi és spontán ellenőrzését végzi a székhely óvodában 

 

 

A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai 

ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott 

munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 
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Az óvoda vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, termé-

szeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az óvoda működése nem biztosítható, vagy az 

intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. 

Intézkedéséhez be kell szereznie a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a 

fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. 

 

               Az óvodavezető értékelésének eljárásrendje  

A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a ve-

zetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves 

felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető 

munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe 

veszi. 

 

             Az óvodavezető munkaidő felhasználása  

A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását a foglalkozá-

sok megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni. 

Az óvodavezető megbízatása az óvoda alapító okiratában megfogalmazott módon és időtar-

tamra szól. 

 

           Óvodavezető helyettes (általános vezető helyettes)  

 

A helyettes kiválasztása és megbízása az intézményvezető hatásköre, aki gyakorolja felette az 

általános munkáltatói jogokat.  

Óvodavezető-helyettes csak az óvoda határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. 

Az óvodavezető-helyettes munkáját munkaköri leírása, valamint az óvodavezető közvetlen 

irányítása alapján végzik. Megbízatása a törvényi előírásoknak megfelelően határozott időre, 

5 évre szól. 

Az óvodavezető az óvodavezető-helyettes jogkörét, felelősségét, feladatait munkaköri leírás-

ban határozza meg.  

Kizárólagos jog és hatásköre: munkaköri leírása tartalmazza. 

Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli 

az intézmény külső szervek előtt. 

 

       Tagóvoda-vezető feladata: 

A vezető által átruházott munkáltatói jogkör a tagóvodában:  

 közvetlenül szervezi, irányítja és ellenőrzi az óvodapedagógusok, a nevelő 

munkát segítők, karbantartó munkáját, 

 a jelenléti ívek havi és spontán ellenőrzése, 

 a helyettesítési beosztás elkészítése, 

 szabadságok nyilvántartása, a szabadságolás. 
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Továbbá: 

 a vezetői tevékenységet az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi, 

 az intézményvezető akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben - el nem 

halasztható ügyek intézésével - ellátja az intézményvezető helyettesítését, 

  nevelési területen közreműködik a vezető által meghatározott tevékenység 

irányításában, 

 helyi igazgatási feladatok ellátása, 

 a házi továbbképzések megszervezése, 

 a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosítása, 

 a munkarend, munkabeosztás elkészítése, 

 a szülői szervezet (közösség) működésének segítése. 

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 

Közvetlen irányítás: Az intézményvezető-helyettes, a tagóvoda-vezető és a többi dolgozó 

munkájukat a személyre szóló munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen 

irányítása alapján végzik.  

A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formái: 

Az óvoda vezetőségének kibővített tagjai 

 az óvodavezető, 

 az általános vezető-helyettes, 

 a tagóvoda vezető, 

 a gazdasági ügyintéző, 

 a közalkalmazotti tanács elnöke, vagy képviselői, 

 az óvodaszék elnöke (vagy szülői szervezet elnöke). 

 

           A vezetőség célja: hogy a szervezet működéséhez a feltételeket biztosítsa, 

meghatározza feladatait, a kifelé irányuló funkciók megvalósításában és érje el a belső 

szervezettsége és hatékonysága révén a szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását. 

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

javaslattevő joggal rendelkezik, havonta (szükség esetén) vagy negyedévenként tart megbe-

szélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül(het). A megbe-

széléseket az óvodavezető készíti elő és vezeti.  

 

A tárgyalni kívánt napirend függvényében meg kell hívni:   

 a szülői szervezet (közösség) képviselőjét, 

 a közalkalmazotti tanács elnökét, tagjait, 

 

Az óvoda vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint 

belső ellenőrzési feladatokat is ellátnak. 
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Az intézmény vezetősége időközönként, nyilvános beszámolási kötelezettséggel tarto-

zik a nevelőtestületnek az intézmény pedagógiai, gondozási munkájával kapcsolatban. 

 

 

Az intézményvezetőség tagjai kötelesek: 

 az intézményvezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó 

pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, ha annak tartalmának közlése nem 

kizárólag az óvodavezető feladata. 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok, technikai dolgozók kérdéseit, véleményét, 

javaslatait közvetíteni a vezetőség felé. 

 

A Közalkalmazotti Tanács és az óvoda vezetőjének munkakapcsolatát a Közalkalma-

zotti Szabályzat rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás, a Közalkalmazotti Sza-

bályzat módosításának előkészítése a Közalkalmazotti Tanács elnöke és az óvodavezető fel-

adata. 

 

7.3. Az alkalmazotti közösség  

 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, a köznevelési törvény előírásai alapján megállapí-

tott munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvoda vezetője alkalmazza 

őket, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvényköny-

ve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az óvoda dolgozói munkájukat munkaköri 

leírásaik alapján végzik. Az alkalmazottak egy része nevelő munkát végző óvodapedagógus, a 

többi dolgozó a nevelő munkát közvetlenül segítő más közalkalmazott. Az alkalmazotti kö-

zösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja. 

 

               A nevelőtestület  

 

Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munka-

viszony keretében felsőfokú végzettséggel rendelkező pedagógus-munkakörben, valamint a, 

nevelő  munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége alkotja. 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező 

testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szerve, törvényben továbbá az e szabályzatban meghatározott kérdésekben és más jogsza-

bályokban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendel-

kezik. 

 A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógusi munkakört betöltő 

alkalmazottja. 

 A nevelőtestület a nevelési – oktatási – gondozási kérdésekben az intézmény 

legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

 A nevelőtestület a nevelési, oktatási kérdésekben, az intézmény működésével 

kapcsolatos ügyekben, valamint a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 

cdp://1/99200022.TV/
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kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező, ill. javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik.  

 A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

- meghatározott időre vagy alkalomszerűen - bizottságot hozhat létre, illetve egyes 

jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. Az átruházott jogkör 

gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a 

nevelőtestület megbízásából eljár.   

 A nevelőtestület az év folyamán nevelési - évnyitó értekezlet, nevelési- félévi értekezlet 

és nevelési – évzáró értekezlet tart, melyet az intézményvezető hív össze. Az nevelési 

értekezletek időpontjait, témáját az éves munkaterv tartalmazza. Az értekezletekről 

jegyzőkönyv készül.  

 Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület 30% - a kéri, 

illetve ha az óvoda vezetője vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. 

 A nevelőtestület döntései, határozatai - a magasabb jogszabályokban megfogalmazottak 

szerint - a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 

50% -a jelen van.  A nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály másképp 

nem rendelkezik - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel - 50%+1 - hozza.   A 

nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos 

szavazással is dönthet. 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. Az óvodavezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli 

nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület kétharmadának jelen kell lennie. 

 A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az 

aktuális feladatok miatt csak a nevelőtestület egy része / többnyire az azonos 

beosztásban dogozók / vesz részt egy – egy értekezleten. 

 

Az óvoda nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvodai intézmény működésével 

kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályban meghatáro-

zott kérdésekben döntési, egyébként pedig, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelke-

zik, mellyel akár szóban, akár írásban (e-mail) élhet. 

 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik:  

 a Pedagógiai program, Házirend és módosításainak elfogadása, 

 a Szervezeti és Működési Szabályzat és módosításának elfogadása, 

 a nevelési intézmény éves munkatervének elfogadása 

 a továbbképzési program elfogadása 

 a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 jogszabályban meghatározott más ügyek. 

 

A nevelőtestület véleményezési jogkörrel bír: 
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 pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, 

 pedagógusok, gyermekek csoportbeosztásakor, 

 munkaközösség-vezetői megbízásról. 

 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési intézmény 

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

egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztásakor. 

 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 

ellátásával megbízott beszámoltatására vonatkozó rendelkezések:  

 

A nevelőtestület átruházhatja: 

 a szakmai munkaközösség(ek)re: az egyes pedagógusok külön megbízásainak el-

osztása során, illetőleg a költségvetésben szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök 

felhasználásának megtervezésében biztosított véleményezési jogosultságát, 

 

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: 

 pedagógiai program elfogadása, 

 szervezeti és működési szabályzat elfogadása, 

 házirend elfogadása. 

 

A nevelőtestületet érintő egyéb tudnivalók: 

 a nevelők óvodába, csoportba való beosztását legkésőbb augusztus 15-ig kell közölni, 

 a nevelők csoportba történő beosztásának döntési joga az óvodavezetőé, 

 a nevelők csoportba való beosztásánál a felmenő rendszer érvényes, váltott műszakban, 

 lehetőség szerint biztosítani kell, hogy azonos nevelő párok foglalkozzanak négy éven 

keresztül a gyermekekkel, ettől azonban el lehet térni a gyermekek érdeke úgy kíván-

ja, 

 az intézmény zavartalan működése érdekében az érvényben lévő rendeletek alapján a 

szükséges helyettesítés kötelező (óvónők, technikai dolgozók). 

 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, az Óvodai nevelés országos 

alapprogramja és az óvoda pedagógiai programja szerinti nevelése. 

 

Fontos, hogy pedagógiai tevékenységei kapcsán a szülők, kollégák, illetve a felettes 

részéről kapott visszajelzéseket (dicsérettől a kritikáig) a helyükön és megfelelő intelligenciá-

val tudják kezelni. A felmerülő egyéb feladatok és tevékenységek során reálisan mérjék fel 

képesek-e annak elvégzésére, fogadják el, ha van arra alkalmasabb személy. 

A nevelőtestületi értekezleteken akár csak az adott feladat-ellátási hely óvónőit, akár 

mindhárom óvoda pedagógusait érintő kérdésekről esik szó, éljenek véleményezési jogunk-

kal, türelmesen hallgassanak meg másokat, sértődöttség nélkül fogadják munkájukkal kapcso-

latos véleményeket. A visszajelzésekből vonják le a konzekvenciát és önfejlesztési tevékeny-

ségünkbe igyekezzenek beépíteni vagy felhasználni azokat szakmai fejlődésünk érdekében. 
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Véleményünket, állásfoglalásunkat a megfontoltság, a biztos szakmai tudás, a hozzáértés, és 

az intelligencia jellemezze. 

 

Pedagógusaink ismerjék fel azokat a program és tevékenységlehetőségeket, melyek az 

óvodai élet mindennapjain túl mutatnak. Bátran álljanak elő ötleteikkel, beszéljék meg kollé-

gáikkal, és fogadják rugalmasan egymás véleményét. Működjenek együtt, dolgozzanak közö-

sen, vállaljanak felelősséget, koordináló szerepet abban, ami az erősségük, vagy amiben ki 

tudják próbálni ilyen irányú képességeiket. Mindenki vegyen részt aktívan a programok szer-

vezésében, találják meg az egyensúlyt a feladatok elosztásában. 

Pedagógusain akár a nevelő-oktató munka tervezésénél, akár annak gyakorlati megva-

lósítása során törekedjenek a pontos, megbízható munkavégzésre. 

 

A pedagógus munkarendje: 

 

A köznevelési intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra) kötelező 

órákból (32 óra), valamint a gyermekekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges 

időből áll.  

A kötelező óraszámon felüli a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres, vagy ese-

tenkénti feladatokra a megbízást, illetve kijelölést a vezető adja a vezetőség meghallgatása 

után. Az óvodák pedagógusainak munkarendjét és helyettesítési rendjét, valamint szabad-

ságolási tervét a központi óvodában az általános vezető-helyettes, a tagóvodában a tag-

óvoda vezető készíti el (akadályoztatása esetén az óvodavezető illetve általános vezető he-

lyettes), utóbbi esetében az óvoda-vezető jóváhagyásával. Alapelv az óvoda zavartalan 

működése.  

 

A nevelőtestület értekezletei: 

 

A nevelőtestület feladatainak ellátása, a szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint üteme-

zett nevelőtestületi értekezleten, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleten valósul meg. 

  A nevelési év tervezett nevelőtestületi értekezletei: 

 évnyitó értekezlet, 

 évzáró értekezlet. 

 

Az óvodavezetőség az aktuális feladatokról rövid szóbeli tájékoztatás útján, a folyosón 

elhelyezett hirdetőtáblán, írásbeli tájékoztatókon valamint e-mailen keresztül értesíti a 

nevelőket. 

Az óvodapedagógusok felett utasítási joggal közvetlenül az óvodavezető, a tagintézményben 

a tagóvoda-vezető rendelkezik (Munkaköri leírása tartalmazza). 
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7.4. A nem pedagógus munkakörben alkalmazottak, akik a nevelő munkát közvetle-
nül segítik 

 

Munkarendjük: a nevelőmunkát segítő alkalmazottainak munkarendjét, helyettesítési rendjét 

és szabadságolási tervét a központi óvodában az óvodavezető (akadályoztatása esetén az óvo-

davezető-helyettes), a tagóvodában a tagóvoda vezető készíti el (akadályoztatása esetén az 

óvodavezető illetve az általános vezető helyettes), utóbbi esetében az óvodavezető jóváhagyá-

sával. A dolgozók munkaideje heti 40 óra. Alapelv az óvoda zavartalan működése 

 

 óvodatitkár: az óvodavezetőhöz, az általános vezető helyetteshez illetve a tagóvoda-

vezetőhöz közvetlenül beosztott ügyintéző, feladatait munkaköri leírás határozza meg. 

A nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől, elkülönült feladattal rendelkező 

közalkalmazott, akinek feladata elsősorban az intézmény adminisztrációs adat és 

iratkezelési feladatainak elvégzése, a rendeltetésszerű működéséhez szolgáló feltételek 

biztosítása a vezető egyszemélyi utasításai alapján. Saját területét érintő kérdésekben 

véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

 A dajkák: az óvodában önálló csoportot alkotnak. Munkájukat az óvodavezető által 

meghatározott munkarendben, a gyermekek óvodai napirendjéhez igazodva részben 

önállóan szervezik, részben a csoportban dolgozó óvodapedagógusok irányítása alap-

ján végzik.  

      Feladataikat munkaköri leírás határozza meg. 

Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és 

javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. Közvetlen felettesük az óvoda vezető-

helyettese, illetve a tagóvoda-vezető. Saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és 

javaslattevő jogkörrel rendelkeznek. 

 

A karbantartók: az intézményvezetőhöz, helyetteshez közvetlenül beosztott alkalmazottak, 

feladataikat munkaköri leírás határozza meg. 

 

7.5. Gyermekvédelmi felelős: 

 

Feladata: 

 koordinálja a pedagógusok prevenciós munkáját, 

 tervezi, szervezi, irányítja, végzi az intézmény gyermekvédelmi munkáját, 

 elkészíti az éves munkaterv részeként az éves gyermekvédelmi tervet 

 segíti az intézményvezető gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységét, 

 kapcsolatot tart a Családsegítő Szolgálattal, Gyerekjóléti Központtal és a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézményekkel.  

 kedvezményekkel kapcsolatos határozatok rendszerezése, lejárati határidők - 

nyomon követés - jelzése a szülő, az óvodatitkár és a vezető felé. 

A szülőket tanév elején tájékoztatni kell a gyermekvédelmi felelős személyéről, vala-

mint arról, hogy hol, milyen időpontban kereshető fel. 
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7.6. A nevelők és szülők közössége: 

 

Az óvoda egészének életéről, a csoportban felmerülő problémákról, az óvodai 

munkatervről, az aktuális feladatokról az óvodavezető, szülői értekezleteken, rendkívüli szülői 

értekezleten, folyosói hirdetőtáblán, egyéb személyes megbeszéléseken tájékoztatja a 

szülőket. Mindebben nagy szerepük van az óvodapedagógusoknak. 

A szülői értekezleteket és nyílt napokat az intézményi munkaterv évenként 

tartalmazza. 

A gyermekek egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok 

szolgálnak: félévenként az egyéni fejlettségi napló, fogadó órák, nyílt napok, 

családlátogatások. 

                A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban (e-mail is) 

egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az óvoda vezetőségével, 

nevelőtestületével vagy szülői szervezettel. 

                A szülők és más érdeklődők az óvoda pedagógiai programjáról, szervezeti és 

működési szabályzatáról, és házirendjéről az óvoda vezetőjétől, óvónőitől kérhetnek 

tájékoztatást. 

A fent nevezett dokumentumok minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthetők. 

               Ezek egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél található 

meg: az óvoda fenntartójánál, az óvoda irattárában, az óvoda vezetőjénél, 

óvodapedagógusoknál. 

 

7.7. Közalkalmazotti Tanács: 

(A közalkalmazotti szabály részletesen szabályozza.) 

 

                 A Közalkalmazotti Tanács és az intézményvezető munkakapcsolatát a 

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

Közalkalmazotti Szabályzat módosításának előkészítése a KT elnöke és a kijelölt helyettes 

feladata.  

 

A KT véleményezési jogkört gyakorol. 

Véleményezése kiterjed 

 a közalkalmazotti képzéssel összefüggő tervekre, 

 a gazdálkodásból befolyó bevételek felhasználására, 

 a munkarend kialakítására, 

 az éves szabadságolási tervre, 

 a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetére, 

 a munkáltató belső szabályzatának tervezetére, 

 a korkedvezményes nyugdíjazásra, a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak 

rehabilitációjára vonatkozó elképzelésekre. 

 Egyetértési jogkört gyakorol. (Mt. 260§. (3) bek.) 
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A közalkalmazotti tanács és az intézményvezető közötti kapcsolattartás rendje: 

 

Az intézményvezető a közalkalmazotti tanács véleményezési és együttdöntési jogosítványa 

gyakorlása érdekében: 

- szóbeli tájékoztatást ad,  

- iratokat rendelkezésre bocsát,  

- közös tárgyalásokat kezdeményez, illetve a közalkalmazotti tanács kezdeményezésére 

közös tárgyaláson képviselteti magát. 

 

 

8. A VEZETŐK ÉS AZ ÓVODAI, SZÜLŐI SZERVEZET, ALKALMAZOTTI KÖZÖS-

SÉG KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, RENDJE 

 

Szülői szervezet: 

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

éves munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg.  

A szülők az Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében 

szülői szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre. A szülői szervezet saját SZMSZ-

éről, ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és 

képviseletéről saját maga dönt. A munkaközösség, más néven a Szülői Szervezet járhat el 

az intézmény valamennyi szülőjének a képviseletében, amelyiket az intézménybe felvett 

gyermekek szüleinek több mint 50%-a választott meg. A csoportok Szülői Szervezetét az 

egy csoportba járó gyermekek szülei alkotják.  

 

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

zet jogainak gyakorlásához szükséges: 

 információs bázis megadása (az intézmény nyilvános dokumentumai, az in-

tézmény működésével kapcsolatos irat), a hozzáférés biztosítása 

 közvetlenül rendelkezésre bocsássa azokat a dokumentumokat, melyek az óvo-

da Szülői Szervezet jogainak gyakorlásához szükségesek 

 óvodán belül megfelelő helység, szükséges berendezés biztosítása 

Az óvodai csoport Szülői Szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a 

választott csoport Szülői Szervezet - elnöke által közvetlenül, vagy az óvodapedagógus 

segítségével juttatják el az intézmény vezetőségéhez. 

Az óvodai szülői szervezetet az óvoda vezetőjének nevelési évenként legalább egy 

alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az óvoda feladatairól, 

tevékenységéről. 

Kapcsolattartó az óvodapedagógus, tagóvoda-vezető, általános vezető-helyettes, 

óvodavezető. 
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A szülői szervezet joga, hogy: 

 saját SZMSZ-ről, ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek 

megválasztásáról és képviseletéről maga döntsön, 

 képviselni a szülőket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítésében 

 elfogadás és jóváhagyás előtt véleményezni az óvoda pedagógiai programját, 

házirendjét, a munkaterv szülőket érintő részét valamint az SZMSZ-t.  

 véleményt nyilvánítani, javaslattal élni a szülőkkel és a gyermekekkel kapcsolatos 

valamennyi kérdésben.  

 kezdeményezheti az óvodaszék létrehozását. 

 

A szülői szervezet vezetőjének feladata  

 a hatáskörébe utalt jogköreit-amennyiben van előreírt határidő- a rendelkezésre ál-

ló időn belül gyakorolja. 

 megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspont-

járól a szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek. 

 a szülői szervezet véleményezési és egyetértési jogkörében eljárva minden eset-

ben köteles írásban nyilatkozni.  

 
A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartás rendje és formái: 

 

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

éves munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. 

Kapcsolattartás 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. 

Kapcsolattartás formái: 

 szóbeli, személyes megbeszélés, tanácsadás szervezési tevékenység a szülői szer-

vezet vezetőjével; 

 közreműködés az előterjesztések, illetve jogkör gyakorláshoz szükséges tájékozta-

tók elkészítésében az intézményvezetőnek; 

 munkatervek egymásnak való megküldése; 

 értekezletek, ülések; 

 a 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 (határozatok kivonatok); 
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 a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett szemé-

lyeknek; 

 a szülői szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása. 

 

 

9. KÜLSŐ KAPCSOLATOK FORMÁJA ÉS MÓDJA 

 

Az intézmény zavartalan működése, a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyer-

mekvédelmi és szociális ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rend-

szeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel. A kapcsolattartás az intéz-

ményvezető, vagy az általa megbízottak útján valósul meg. A munkakapcsolat megszervezé-

séért, irányításáért az intézmény vezetője a felelős. 

Az óvodai szakmai és gazdasági tevékenységének megfelelő szintű irányítása érdekében az 

óvoda vezetőségének folyamatos munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel. 

 

 Fenntartóval  

A fenntartónak telefon, fax, levél, e-mail formájában szóbeli vagy írásos tájékozta-

tást nyújtunk. Kötelezően megküldjük a különböző statisztikai, tanügy-igazgatási jelentésein-

ket, valamint a nevelő testület által elfogadott munkatervet, a beszámolót, egyéb kért doku-

mentációt. A köznevelési intézmény vezetője nevelési évenként egyszer kötelezhető arra, 

hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon a fenntartónak (év végi be-

számoló). 

A kapcsolattartása formái és módjai: 

- intézményvezetői tanácskozásokon szóbeli tájékoztatás, 

- írásbeli utasítások, jelentések, beszámolók, 

- egyeztető tárgyalások, 

- városi és egyéb ünnepélyeken való részvétel, 

- szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, 

- társintézmények rendezvényeinek látogatása. 

 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos.  

A kapcsolat elsősorban a következő területekre terjed ki: 

- az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére, 

- az intézményben folyó minőségbiztosítási tevékenységre, 

              - az intézmény gazdálkodási, működési törvényességére, a szakmai munkára vonat-

kozó ellenőrzésekre. 

Kapcsolattartó: az óvodavezető. 

 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti is lehet: az intézmény SZMSZ-nek, 

házirendjének, valamint a pedagógiai program azon rendelkezéseinek, amelyekből a 
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fenntartóra többlet kötelezettség hárul, a fenntartó, működtető egyetértése szükséges. 

Kapcsolattartó: óvodavezető vagy az általános vezető-helyettes. 

 

 Általános Iskolákkal  

 

Az együttműködés célja: egymás munkájának megismerése, kiegészítése, a gyermekek iskolai 

beilleszkedésének segítése, könnyítése.  Az éves munkatervben rögzítjük a kapcsolattartás 

formáját, időpontjait, felelőseit.  

Gyakorisága: minden nevelési évben iskolai beíratások előtt (nyílt napok), illetve alkalman-

ként. 

 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

 Kölcsönös látogatások (óvodai-iskolai nyílt napok); 

 Rendezvényeken, ünnepélyeken való részvétel; 

 Volt óvodásokkal kapcsolatos nyílt napokra (nyomon követés) 

 Óvodások iskolával való megismerkedése 

 

Kapcsolattartó: óvodavezető és az adott évre megbízott óvodapedagógus, illetve óvodapeda-

gógusok 

 

 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, és a Pedagó-

giai Szakszolgálattal 

 

Kapcsolat a Pedagógiai Szakszolgálattal 

 

Az intézmény a gyermek fejlesztése, gondozása érdekében szükség szerint közreműködik a 

szakszolgálat vezetőjével, munkatársaival. Az együttműködésért az óvodavezető, a gyermek-

kel közvetlenül foglalkozó pedagógus, valamint a gyermekvédelmi felelős közös felelősség-

gel tartoznak. 

A gyermek fejlesztésének érdekében, iskolára való alkalmasságának, iskolaérettségének elbí-

rálásában szükség szerinti a kapcsolat felvétele, a kapcsolat tartása. 

A kapcsolattartás formája: elsősorban eseti, mely kiterjed: 

 gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény 

megkérésére; 

 az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására; 

 a gyerekek szakszolgálat által történő fejlesztésére, foglalkozására; 

 az óvodavezető  konzultációs kapcsolatot tarthat, megállapodhat az együttműködés 

formáiban a vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyerme-

kekkel kapcsolatban. 

 az óvodavezető  konzultációs kapcsolatot tarthat, kérhet azon gyermekre vonatko-

zóan, akinél felmerülhet a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bi-

zottság vizsgálatának lehetősége a különleges bánásmódot igénylő gyermek, ezen belül a 

sajátos nevelési igény, illetve fogyatékosság megállapítására vonatkozóan Kapcsolattartó: 

óvodavezető  
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Kapcsolat a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal: 

 

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

bizottságok állapíthatják meg. 

 

A szakértői és rehabilitációs bizottságok feladatai: 

 a fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslattétel a gyermek különleges gondo-

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

szükséges pedagógiai szolgálatra; 

 vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét. 

 A felsorolt feladatok tekintetében az óvoda alapító okirata az irányadó. 

 

A kapcsolattartás formája:  

 Óvoda által (előzetes konzultáció alapján) vizsgálat kérés azon gyermekre vonatkozó-

an, akinél felmerül/het a különleges bánásmód, ezen belül a sajátos nevelési igény, il-

letve fogyatékosság megállapítása.  

 Az óvoda alapító okirata szerint beintegrálható SNI-s gyermek fejlesztése a szakértői 

szakvélemény alapján egyéni fejlesztési terv vezetésével (a sajátos nevelési igényhez 

igazodó szakember általi szolgáltatás igénybevétele) 

 Kontroll vizsgálat kérése a szakértői szakvélemény alapján 

 

A kapcsolat felvétel és tartás a vezető feladata. 

 

 Gyermekjóléti szolgálattal, Családsegítő szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal  

 

A gyermekek óvodai nevelésének ideje alatt a Gyermek és Ifjúságvédelem 

Intézményei, a Pedagógiai Szakszolgálatok (Speciális képességeket Vizsgáló Szakértői 

Bizottságok, pszichológus, logopédus…), az Egészségügyi Szakszolgálatok (orvos, 

szakorvosok, védőnő), a gyermekek nevelését speciális szakismereteikkel támogatják.  

A Gyermek és Ifjúságvédelem Intézményeivel kapcsolatos konkrét, feladatokat 

Pedagógiai Programunk tartalmazza, minden érintettre vonatkoztatva. 

A kapcsolattartás tartalma és gyakorisága: 

Az óvoda azonnal felveszi a kapcsolatot a szolgálattal, ha: 

 a gyermek óvodai szinten nem kezelhető elhanyagoltságát, veszélyeztetettségét 

tapasztalja, 

 a szolgálat beavatkozását szükségesnek ítéli, 

 esetmegbeszélésre tart igényt. 

A rendszeres kapcsolattartásért az intézményvezető felel. Kapcsolattartó még az 

ifjúságvédelmi felelős és az érintett gyermek óvónője, akik beszámolási kötelezettséggel 

tartoznak a vezető felé. A kapcsolattartás formája a kölcsönös tájékoztatás, a személyiségi 

jogok figyelembe vételével. 
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A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében az óvo-

da a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más feladatot ellátó személyekkel, intézmé-

nyekkel és hatóságokkal szintén közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

 

A kapcsolattartás formája: 

 a közvetlen elérhetőség biztosítása a Gyermekjóléti Szolgálat, címének és tele-

fonszámának intézményben való kihelyezése, 

 a Gyermekjóléti Szolgálat írásbeli megkeresése, ha az intézmény a szolgálat be-

avatkozását szükségesnek látja, 

 esetmegbeszélés, az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

 hivatalos megkeresésükre adatot, jellemzést szolgáltatunk. 

 
Kapcsolattartó a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, óvodavezető vagy az általános vezető-

helyettes. 

 

 

 Az óvoda orvosával, védőnőjével, gyermekfogászattal  

 

Fő feladat az óvodai nevelés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a 

gyermekek egészségi állapotának megóvása, a rendszeres egészségügyi vizsgálatok megszer-

vezése.  

Az intézmény folyamatos, rendszeres kapcsolatot tart az óvoda orvosával, a 

fogorvossal és a védőnővel.  

A védőnő elérhetőségét a nevelési év első szülői értekezletén ki kell hirdetni. 

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az óvoda 

fenntartója megállapodást köt a rendelőintézet vezetőjével. 

A megállapodásnak biztosítania kell, a gyermekek egészségügyi állapotának ellenőrzését, 

szűrését az alábbi területeken: 

 fogászati, szemészeti szűrővizsgálat évente legalább egy alkalommal.  

  általános gyermekorvosi szűrővizsgálat, melynek megvalósítására a rendsze-

res, évenkénti státuszvizsgálatok alkalmával kerül sor. A vizsgálat tényét a 

gyermekorvos igazolja. 

 a gyermekek a védőnő által végzett higiéniai – tisztasági szűrővizsgálatát, 

valamint egészségvédelmi, - nevelési feladatok ellátása negyedévente, illetve 

igény és szükség szerint. 

Kapcsolattartó személy az óvodavezető. 

 

 Az egyházak és az óvoda kapcsolata  

 

Az egyházak képviselőivel az óvodavezető, tagóvoda-vezető tartja a kapcsolatot. 
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A gyermekek számára biztosítani kell, hogy egyház által szervezett, fakultatív hit- és 

vallásoktatáson vehessenek részt, amennyiben erre a szülőknek igénye van. Az óvodás gyer-

mekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői igény szerint, szakképzett 

hitoktatóval szervezhető, akit az egyház és szülők bíznak meg. Az óvoda biztosítja a vallási 

neveléshez szükséges helyet és az eszközöket. A vezető kötelessége a fakultatív szolgáltatá-

sok színvonalát folyamatosan ellenőrizni. 

Az óvodában szervezett hitoktatás szabályait a Házirend tartalmazza. 

A kapcsolattartás formája, gyakorisága: felmerülő szülői igény esetén, katolikus és 

ökumenikus református és evangélikus hitoktatás hetente 1-1 alkalommal. 

 

 

10.  A TAGINTÉZMÉNNYEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

RENDJE 

 

Az intézmény közösségeinek tevékenységét a tagóvoda vezető, és a választott közös-

ségi képviselők segítségével az óvodavezető fogja össze. 

Nevelési évenként a kapcsolattartás bővebben az éves munkatervben kerül megfogal-

mazásra (feladat, cél, felelősök megjelölésével) 

 A kapcsolattartás rendszeres formái: 

    különböző értekezletek, 

    fórumok, 

    bizottsági ülések, 

    nyílt napok, 

    fogadóórák 

    e-mailek. 

 

  Az óvodák egymás közötti kapcsolattartási módja 

    közös nevelőtestületi értekezletek, 

 szakmai munkaközösségek (házi bemutató foglalkozások, minden alkalom-

mal másik óvodában), 

 közös kirándulások szervezése, 

 óvodák egymás közötti látogatása gyermekcsoportokkal, 

 két óvoda közös gyermeknapi ünnepsége. 

 

 

A telephelyeken működő óvodák nevelőtestülete önállóan működhet, illetve hozhat döntést 

azokban az ügyekben, amelyek kizárólag saját szervezeti egységüket érintik és koherensek az 

intézmény alapszabályzataiban foglaltakkal. 

Az óvodákban dolgozó nevelőtestületek között rendszeres szakmai kapcsolattartás a munka-

terv szerint ütemezett értekezleten, illetve szükség szerint szakmai megbeszéléseken valósul 

meg. 
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Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja az óvodapedagógusok, valamint az óvoda 

többi dolgozója közötti együttműködést. Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag csak az 

egyik épületben dolgozókat érinti, szervezeti egységenként is tarthatnak alkalmazotti megbe-

széléseket. 

A tagóvoda-vezető részt vesz a rendszeresen tartott vezetőségi megbeszéléseken. Ez alka-

lommal beszámol a tagintézményben folyó munkáról, illetve átveszi a szükséges információ-

kat. Napi kapcsolat van az óvodavezető és a tagóvoda-vezető között, így az óvodavezető a 

szükséges szakmai és egyéb információkat naprakészen átadja a tagóvoda-vezetőnek. 

A tagóvoda-vezető a rendkívüli eseményeket azonnal jelenti az óvodavezetőnek. 

Az óvodavezető és a tagóvoda-vezető együttesen felelnek azért, hogy a dolgozók, a gyerme-

kek és a szülők az őket érintő információkat időben megkapják, megismerjék.  

Az óvodavezető és a tagóvoda-vezető a megbeszéléseken kívül telefon, e-mailen keresztül 

napi kapcsolatban is áll egymással. Egyéb kapcsolattartási formák: közös ünnepek, hagyomá-

nyok, kirándulások.  

 

11. AZ ÓVODA BELSŐ RENDJE 

 

Belső kapcsolatok 

Az óvoda közösségét az óvoda dolgozói, a gyermekek és a szülők alkotják. 

Az óvoda alkalmazotti (közalkalmazottak) közössége: 

             Az alkalmazotti közösséget az óvoda nevelőtestülete és az óvodánál közalkalmazotti 

jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

Az óvodai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az óvodán be-

lüli érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvény-

könyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Köznevelési törvény, (illetve az 

ehhez kapcsoló rendeletek) valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és a kollektív 

szerződése rögzíti. 

A teljes alkalmazotti közösséget az óvodavezető hívja össze minden esetben, amikor 

ezt jogszabály előírja, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. 

Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán rendszeresen legalább két 

alkalommal. Az értekezleteken az óvodavezető tájékoztatja az óvoda dolgozóit az óvodai 

munkáról és ismerteti a soron következő feladatokat. 

Tagóvodák esetében, minden nevelési évben legalább két alkalommal összehívja az 

adott óvodán belüli problémák megbeszélése céljából. 

Az értekezletről jegyzőkönyv készül, melyet az óvodatitkár vezet. 

A nevelőtestület és a dajkák közötti kapcsolattartás az óvodai munka minden területén 

érvényesül. Az egyes tervezési időszakok feladatait a csoport óvónői rendszeresen 

megbeszélik a beosztott dajkával. 

 

A gyermekek közössége: 

             Az azonos csoportba járó gyermekek óvodai csoportközösséget alkotnak. Az óvodai 

csoportközösségeket két óvodapedagógus vezeti. Munkabeosztásukat az éves munkaterv 

tartalmazza. Az óvodapedagógusok munkáját a dajkák segítik.  
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12.  AZ ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, HAGYOMÁNYOK 

ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

 A hagyományok, ünnepek ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú 

személyiségfejlesztésétől, érzelmi életük gazdagításától. 

Megalapozzák a szűkebb és tágabb környezethez fűződő pozitív viszony alakulását, a népi 

kultúra ápolását. Célja a közösségformálás, nemzeti identitástudat fejlesztése, a hazaszeretet 

mélyítése, az egymás iránti tisztelet, a türelem kialakítása, a közös cselekvés öröme az ünnepi 

hangulat, meghittség kialakítása, a hagyományok ápolása. A felnőtt közösségekben 

hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés értékeinek erősítéséhez. 

A népi hagyományok ápolása a jeles napokhoz kapcsolódó szokások felelevenítésével 

történik.  

Az ünnepségek megszervezése intézményi szinten történik egységesen vagy csoportonként.  

 

Óvodai ünnepek szülők nélkül: Mikulás, karácsony, húsvét, gyermekek születésnapja. 

Óvodai ünnepek szülőkkel (műsorral): anyák napja, évzáró. 

            Az ünnepek lebonyolítási módját, formáját az óvodapedagógusok maguk határozzák 

meg a gyermekek életkorának, érzelmi beállítottságának, az épületek adottságainak figyelem-

bevételével. Az óvoda minden esetben az ünnepekhez méltó díszítést kap.  

Az ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a gyermekek alkalomhoz illő 

öltözetben jelennek meg. 

A kirándulásokhoz, (év-végi és egyéb nagyobb távolságú) a gyermekek közlekedési eszközön 

való utaztatásához, valamint a gyermekek intézményi honlapra való felkerüléséhez a szülő 

írásos beleegyezése szükséges. Nem szükséges szülői beleegyezés azon programok estében, 

melyek a Pedagógiai Programunkban benne foglaltatnak, így a szülőknek tudomásuk van 

róla. Pl: heti testnevelés és egyéb napi szinten zajló séták és egyéb programok, melyek az 

óvoda épületén és udvarán kívül kerülnek lebonyolításra. Azon programok (színház, 

csarnokos torna, zenei programok) lebonyolításához, melyekhez anyagi hozzájárulás 

szükséges, a szülőket előre tájékoztatjuk, ezen gyermekük részvétele nem kötelező, óvodán 

belüli elhelyezésükről gondoskodunk. 

Az óvodák hagyományának ápolása az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve 

ellátottjának a feladata. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény 

meglevő hírnevének megőrzése, illetve növelése. A hagyományápolás elsősorban a 

nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az 

intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

Az intézmény hagyományápolásának körébe tartozó konkrét események, rendezvények nevét 

a pedagógiai program tartalmazza. 

Az intézmény hagyományai érintik: 

 az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekeket, 

 a dolgozókat,   

 a szülőket; 

A hagyomány ápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: 

 jelképhasználatával (Óvodakép a felnőtt- és gyermekpólókon) 
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 a gyermekek viseletével (ünnepi ruha, óvoda póló), 

 az intézmény belső dekorációjával.  

Az óvoda nevét jelképező logó megjelenítésének formái: 

 pólón, helyi szabályzók fedőlapjain, leveleken, tájékoztató kiadványokon, 

meghívókon  

 

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

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről 

is. 

A dolgozók hagyományos ünnepei az advent, a pedagógus nap, a nyugdíjba vonuló munkatárs 

búcsúztatása, egyéb program pl. szakmai napok, házi bemutatók szervezése. 

A hagyományok, ünnepek ápolása során a gyermekek vallási, világnézeti vagy más meggyő-

ződésének, nemzeti önazonosságát tiszteletben kell tartani. 

 

 

13.    INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az SZMSZ-t, a biztonságról szóló 

munkavédelmi szabályzatot, valamint a tűzvédelmi utasítás és tűzriadó terv rendelkezéseit. 

 

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

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

védelmi előírások betartatásával, a veszélyhelyzetek elhárításával, a szülő és szükség esetén 

más szakemberek bevonásával. 
Az óvoda minden dolgozójának külön jogszabályban előírtak szerint munkaköri egészségügyi 

alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. 

 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 

szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó és folyamatos feladat. 

 

A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni, szükség esetén 

azonnal orvoshoz kell vinni. Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. 

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Azt, 

hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia. 

 

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében, az óvoda 

fenntartója megállapodik a rendelőintézet vezetőjével. 

Mely szerint: 

 a gyermekek egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

 fogászat évente legalább egy alkalommal, 

 szemészet, évente legalább egy alkalommal, 
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 a gyermekek a körzeti védőnő által végzett higiéniai – tisztasági szűrővizsgálatát 

évente egy – két alkalommal 

 

Fertőző gyermekbetegség esetén a szülőnek az intézményt értesíteni kell. Fertőző megbetege-

désről a szülőket értesítjük. Az intézményben a további megbetegedés elkerülése érdekében 

fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre.  

 

Közegészségügyi érdekből fontos, hogy minden gyermek előzetes háziorvosi 

(gyermekorvosi) igazolással jöjjön közösségbe, valamint hogy életkorának megfelelően 

valamennyi, életkorhoz kötött védőoltását megkapta. 

A gyermekek veszélyezettségének megelőzése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátása érdekében az óvoda gyermek és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres 

kapcsolatot tart fenn gyermekjóléti szolgálattal. 

Az intézményvezető feladatai az egészségügyi ellátás keretében: 

 biztosítja a védőnői munka feltételeit, 

 gondoskodik a szükséges pedagógusi, gondozónői felügyeletről, 

 szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről. 

A szűrővizsgálatok idejére az óvoda nevelői felügyeletet és helyet biztosít. 

Az intézmény vezetőjének feladata a dolgozókat tájékoztatni az óvó-védő szabályok 

betartásával kapcsolatos felelősségükre.  

Az intézményvezető és a helyettes valamint a tagóvoda-vezető feladata:   

 felel a nevelő-oktató munka egészséges, biztonságos feltételeinek megteremtésé-

ért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében 

a szükséges feltételrendszer vizsgálatáért, a feltételek javításáért / munkavédelmi 

szemlék / 

 ellenőrzi a gyermek-, üzemi balesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési köte-

lezettség teljesítését, 

 elrendeli, hogy a gyerekek intézményen kívüli kísérése esetén 10 gyermek után 

egy óvodapedagógust és egy dajkát kell biztosítani. 

 elrendeli, hogy írásban vagy telefonon be nem jelentett személy, vagy kiskorú 

személy a gyermeket az óvodából nem viheti el. Ilyen esetben ennek tényéről az 

óvodapedagógus, vagy a vezető/vezető-helyettes értesíti a szülőt. 

 az óvoda vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi 

 

Az intézményvezető rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, termé-

szeti csapás, vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési - oktatási intézmény működtetése 

nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, ill. helyrehozhatatlan 

kárral járna. Intézkedéséhez be kell szereznie a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem le-

hetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.  
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Az intézmény dolgozóinak feladata: 

 minden óvodapedagógus, feladatát képezi az, hogy a rábízott gyermekek részére 

az egészségük, testi - lelki épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és 

ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet 

szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 az intézmény technikai dolgozói tevékenységükkel, magatartásukkal, szóbeli köz-

lésükkel óvodapedagógus ezen irányú törekvéseit segítik, támogatják, aktívan részt 

vesznek a gyermekbalesetek megelőzésében, elhárításában.  

 

A gyermekek felügyeletét ellátó nevelőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

             - a sérült gyermeket el kell látni, elsősegélyben kell részesíteni, illetve ha 

szükséges orvost kell hívni, 

             - minden gyermeket ért balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az      

intézményvezetőnek, tagóvoda-vezetőnek, 

             - a veszélyforrást meg kell szüntetni. 

Amennyiben mentőt kell hívni, biztosítani kell, hogy a helyszínt akadálytalanul meg tudja 

közelíteni. 

E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő nevelőknek is részt kell vennie. 

A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak any-

nyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, 

akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várni az orvosi segítséget. 

Az elsősegély doboz az óvodatitkár, illetve a nevelői irodákban található. 

 

A Mentők hívásának rendje 
 

13.5.1. A mentőket mindig olyan személy értesítse, aki kellő felvilágosítást tud adni a 

bekövetkezett baleset jellegéről, a sérült állapotáról. 

13.5.2. A baleset helyét pontosan meg kell nevezni (az intézmény neve, címe, elérhető 

telefonszám). 

13.5.3. Intézkedni kell, hogy a mentő akadálytalanul meg tudja közelíteni a baleset 

helyszínét. 

 
 

A gyermekbalesetekkel kapcsolatos feladatok a magasabb jogszabályok alapján:  

 

 a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul 

ki kell vizsgálni és a balesetről az előírt (elektronikus) nyomtatványon jegyző-

könyvet kell felvenni,  

 a jegyzőkönyv egy példányát a fenntartónak, egy példányt a szülőnek kell át-

adni,   

 a jegyzőkönyv egy példányát az óvoda őrzi meg, 
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 a súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos bal-

eset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel ren-

delkező személyt kell bevonni. 

Az óvoda igény esetén biztosítja az óvodaszék (ha nem működik, akkor a szülői szervezet) 

képviselőjének részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában. 

Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok 

 

Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is, mint 

például a séták (parton, erdőben, Koloska-völgyben), sport programok (vetélkedők, verse-

nyek). 

E programok esetében a szülők a nevelési év kezdetén (bizonyos esetekben a program előtt) 

írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az óvodán kívül szervezett 

programokon részt vegyen, adott közlekedési eszközön utazzon.  

Ezt a dokumentumot át kell adnia a vezetőnek az irattár részére. Másodpéldányát a csoport-

napló mellékleteként kell megőrizni. 

 

             Az óvodán kívüli programok szervezése során az óvodapedagógusnak különösen 

figyelnie kell arra, hogy a szülők időben értesüljenek a programról (tartalmáról, indulásról, 

várható érkezésről, az utazás módjáról). Biztonságuk megóvása érdekében beszélnie kell a 

gyermekekkel az utazási, viselkedési szabályokról, előírásokról. (Csoportnaplóba dokumen-

tálni kell.) 

           Az óvodavezető írásbeli megbízása nyomán válik engedélyezetté a program. 

 

Különleges előírások:  

 „utas lista”, 

 megfelelő létszámú felnőtt kísérő biztosítása, 

 elsősegély készlet biztosítása. 

 

A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel szabályai  

 

Egyéb foglalkozást a nevelési – oktatási intézményben pedagógus munkakörben 

foglalkoztatott alkalmazott tarthat. 

Óvodánkban az alapellátáson túl önkéntes jelentkezés alapján szervezett térítésmentes 

szolgáltatások: 

 angol a két nagycsoportban heti egy-egy alkalommal csak a Kiserdei Óvo-

dában (A foglakozást az intézmény óvodapedagógusa vezeti)  
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14.    ÓVÓ VÉDŐ ELŐÍRÁSOK, AMELYEKET AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK, A GYERMEKEKNEK MEG KELL 

TARTANI 

 

 A gyermek felügyelete a nevelési –oktatási intézményben  

A gyermekek, 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 foglakozások, programok ideje alatt. 

Az óvodapedagógusoknak napi munkájuk során folyamatosan szem előtt kell tartaniuk a 

balesetek megelőzését szolgáló szabályokat. 

A gyermek óvodába lépése pillanatától kezdődően, és szükség szerint folyamatosan fel kell 

hívnia a figyelmet  

  az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó szabályokra 

 az udvar használatára vonatkozó szabályokra 

 óvodai rendezvényekre, sportprogramokra vonatkozó szabályokra 

 a sportcsarnokban tartott testnevelésre vonatkozó szabályokra 

 séták, kirándulások alkalmára vonatkozó szabályokra 

 közlekedési eszköz igénybevételével történő kirándulások szabályaira  

 színház, múzeum, kiállítás látogatásra vonatkozó szabályokra 

 az óvoda környékére vonatkozó közlekedési szabályokra  

 nyári idénybalesetek veszélyeire  

 minden gyakorlati, technikai jellegű feladat előtt a baleseti veszélyforrásokra, a 

kötelező viselkedés szabályaira,  

 a gyermekek kötelességeire a balesetek megelőzésével kapcsolatban, 

 bekövetkezésekor szükséges teendőkre, a menekülési útvonalra, a menekülés 

rendjére, 

 szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel 

szabályaira  

 

A gyermekek számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

óvodai foglalkozási naplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell 

győződnie arról, hogy a gyermekek elsajátították a szükséges ismereteket. 

 

15.  RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES 

TEENDŐK 

 

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

eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek 
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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, stb. 

 

Bármely esemény bekövetkeztekor azonnal meg kell tenni a szükséges lépéseket, az adott 

esemény bekövetkeztére szóló terv alapján. Értesíteni kell a szükséges szerveket, érintett 

hatóságokat, (tűzoltó, mentő…) a fenntartót, a szülőket.  

Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. Aki ezután megteszi a szükséges intézkedéseket, amelyek a gyermekek 

védelmét, biztonságát szolgálják, majd a fenntartó felé jelzi az eseményt (később írásban).  

 

Bármely rendkívüli esemény esetén a vezető jogosult az intézkedés megkezdésére, távolléte 

esetén a helyettes illetve az óvoda rangidős pedagógusa intézkedik, ők értesítik az épületben 

tartózkodó személyeket is. 

A csoport óvodapedagógusai felelnek a gyermekek veszélyeztetett épületből való 

kivezetéséért és a kijelölt helyen való gyülekezésért és felügyeletért.  

A kollégákat tájékoztatni kell a veszély esetén történő intézkedésekről 

 a rendkívüli esemény jelzésének módjait, 

 a dolgozók, gyermekek riasztásának rendjét, 

 a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, 

mentés, rendfenntartás, biztonsági szervek – rendőrség, tűzoltóság – értesítése, 

fogadásuk előkészítése, biztonsági berendezések kezelése). 

 

       Az épület kiürítése fegyelmezetten, a lehető leggyorsabban történjen.  

Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető 

hatóság információja alapján az óvodavezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel 

megbízott személy dönt  

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 Az épületből minden gyereknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó nevelőnek 

a termen kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell! 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

 A kiürítés során a liftet (mozgólépcsőt) nem lehet használni! 

 A helyszínt és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el 

utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik 

gyermek az épületben! 

 A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolnia! 
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Jó idő esetén az udvar legtávolabbi részére visszük a gyerekeket.  

Bizonyos esetekben gyermekek elhelyezése a körzetileg legközelebb eső másik óvo-

dában (tagóvodában) történik. Amennyiben a másik óvoda akadályoztatva van a gyermekek 

fogadására, úgy azok elhelyezésére az általános iskolát kell igénybe venni. 

 

             A tűz oltásában mindenki köteles részt venni, kivéve azokat, akik a gyermekekre 

felügyelnek. 

Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

- a kijáratok kinyitásáról, 

- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 

- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

- az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

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

tűzszerészek stb.) fogadásáról. 

 

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

vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

- a veszélyeztetett épület jellemzőiről,  

- az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 

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

- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

- az épület kiürítéséről. 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a 

további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani! 

 

Az intézmény területén tilos a dohányzás!  

 

16.  AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT GARANTÁLÓ 

SZABÁLYOK 

 
A nevelők az óvodai foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban 

meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott gyermekek tevékenységét, folyamatosan 

figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset megelőzési szabályokat a 

gyermekekkel betartatni.  

 

Gyermek, valamint gyermekcsoport felügyelet nélkül nem maradhat! 
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Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel 

ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző 

veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat.  

A gyerekek intézményen kívüli kísérése esetén 10 gyermek után egy óvodapedagógust 

és egy dajkát kell biztosítani. 

Óvodán kívül szervezett programokon és közlekedési eszköz igénybevételével történő 

kirándulások alkalmával a szülő írásbeli hozzájárulását nevelési év kezdetén, illetve az utazás 

előtt az óvodapedagógusoknak be kell szerezniük.  

 

 A dokumentumot át kell adni a vezetőnek az irattár részére. Másodpéldányát a csoportnapló 

mellékleteként kell megőrizni. 

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 érte-

sítés formájában. 

A nyitva tartástól eltérő időponttól az engedélyezett helyiséghasználat esetén értesíteni szük-

séges az épület riasztását biztosító szervet. 

 

Az óvodai foglalkozásokra a pedagógus a védő, óvó előírások figyelembevételével 

viheti be az általa készített, használt pedagógiai eszközöket.  

A dolgozó csak azokat a dolgokat viheti be a munkahelyére, melyek a munkavégzés-

hez szükségesek. A ruhák, táskák, cipők elhelyezése az öltözőkben történik, ahol el lehet zárni 

a fent említett holmikat. 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.  

 

Az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok 

A gyermekek az óvoda létesítményeit, helységeit csak pedagógus felügyelete mellett 

használhatják. 

Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollét-

ében, az alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az óvoda épületeit, helyiségeit rendel-

tetésüknek megfelelően kell használni. Az alábbi személyek térítésmentesen használhatják az 

óvoda helyiségeit: 

 hitoktatók 

 nevelési tanácsadó dolgozói 

 védőnők, óvoda orvos, fogorvos 

 

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

szervezet nem működhet.  

 

Az óvoda helyiségeinek használói felelősek: 

 az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért, 
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 az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 a tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben meg-

fogalmazott előírások betartásáért. 

 

A csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (nyílt neve-

lési nap, ünnepélyek… stb.) 

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

ügyek intézői tartózkodhatnak. 

 

Az intézmény berendezéseire, felszerelésére vonatkozó szabályok 

A szakmai felszerelések, szemléltetőeszközök, anyagok szükségességéről a 

nevelőtestület megbeszélés útján, az intézményvezető engedélyezésével dönt, beszerzésükről 

az intézményvezető gondoskodik. 

Az eszközök, berendezések hibáját jelenteni kell. A javíthatókat az 

óvodapedagógusok, a karbantartó javítja, a javíthatatlan, balesetveszélyes eszközöket, 

berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 

 

Az udvar használati rendje 

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

 a közös tulajdont védeni. 

 a berendezéseket rendeltetésszerűen használni. 

 az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni. 

 az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni. 

 tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni. 

 a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani 

 

 

 

 

   17.    AZ ÓVODAI (JOGVISZONY) ELHELYEZÉS, MEGSZŰNÉS ÁLTA-

LÁNOS SZABÁLYAI, KIVÉTELES ESETEI 

 

17. 1. Az óvodai felvétel, beíratás: a beíratás eljárásrendje külön szabályzatban  
 

Az óvoda – a fenntartó által meghatározottak szerint – az óvodai jelentkezés helyét, idejét, és 

módját a határidő előtt legalább 30 nappal köteles nyilvánosságra hozni.  

A nyilvánosságra hozatal módja: 

 óvodai faliújságok, 

 Polgármesteri hivatal, Önkormányzati, intézményi honlapok, 

 gyermekorvosi-, védőnői rendelők, 

 helyi újság, tv, stb. 
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A nevelési év folyamán történő felvétel esetén a szülő kéri az illetékes óvodavezetőt  

az óvodába való felvételre, a szükséges iratok bemutatása és a bejegyzés után a gyermek 

jogviszonyba kerül az óvodával. 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint:” A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 

31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órá-

ban óvodai foglalkozáson vesz részt.”…”A szülő – tárgyév május 25-éig benyújtott – ké-

relme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. 

napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt 

szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson 

való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljá-

rásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, 

és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. (2a) 

A közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A 

felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.” 

 

2014 szeptemberétől 3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés igénybe vétele, a beirat-

kozás a fenntartó által megjelölt időpontban (április 20. és május 20. között), helyen és módon 

történik. Ettől indokolt esetben az intézmény vezetőjének hozzájárulása alapján el lehet térni. 

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

vagy ahol szülője dolgozik. 

Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 

éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, ill. a felvételi körzetben található 

három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

 

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése szerint: „A  gyermek abban az  évben, amelynek augusz-

tus 31. napjáig a  hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A  tankötelezettség teljesítése a  

tanév első tanítási napján kezdődik. A  szülő kérelmére a  felmentést engedélyező szerv dön-

tése alapján a  gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A  szülő 

kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szerv-

hez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető 

ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a  kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a  

szakértői bizottság a  szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további 

egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtá-

sára nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, 

a felmentést engedélyező szerv a  szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a  gyermek hatéves 

kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell 

a (6b)–(6f) bekezdésében foglaltakat.” 

 

Az óvodai felvételi, vagy átvételi kérelem elbírálásakor írásban értesíteni kell a szülőt és az 

előző óvoda vezetőjét. Az óvoda döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést részben, vagy 

teljesen elutasítja. A határozatot meg kell indokolni, valamint a dokumentumnak tartalmaznia 

kell a jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatást is. Az óvodába felvett gyermekek csoportba 
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való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvoda-

vezető dönt. 

 

A kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői 

vélemény, illetve határozat alapján a felvett gyerekekről nyilvántartást vezet. Ha a gyermek 

évközben óvodát változtat a nyilvántartás a továbbiakban - az átadó óvoda értesítése alapján - 

az átvevő óvoda feladata. 

 

17.2. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendel-
kezések  

Hiányzások rendje: az óvodába felvett gyermek köteles rendszeresen óvodába járni. 

Kérjük, hogy a távolmaradás igazolásának szabályait szíveskedjenek betartani.  

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásoktól távol marad, mulasztását igazolni kell. 

A gyermek hiányzásának bejelentése: a hiányzást megelőző napon, a hiányzás első 

napján illetve az ismételt óvodába járást a visszaérkezés előtti napon kell jelenteni. 

Hiányzás esetén a szülő 10
00

-ig személyesen, vagy írásbeli üzenetben (óvónők: sms, 

messenger, viber; óvoda: faliújságon elhelyezett füzet, e-mail) értesítse az óvodát. 

 

      Igazolt a hiányzás: 

 a gyermek betegségét orvos igazolja, ha az orvos a gyermeket az óvodalátogatástól el-

tiltja, 

 a gyermek, - a szülő írásbeli kérelmére (óvodavezető felé írásban benyújtott) - enge-

délyt kapott a távolmaradásra, (pl.: utazás, iskolai őszi, tavaszi, nyári szünet idején, 

szombati munkanapok…stb.)(Házirend 1. sz melléklet) 

 szülői igazolással, ami nevelési évenként maximum 35 nap lehet (írásban benyújtott) 

(Házirend, 2. sz melléklet) 

 a gyermek, hatósági intézkedés, felmentési eljárás (jegyző) vagy egyéb alapos indok 

miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, 

 

 Bármilyen indokból történő be nem jelentett hiányzás, illetve az orvosi igazolás elma-

radása igazolatlan hiányzásnak minősül, mely hátrányos következményekkel jár: 

 

 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 gyámha-

tóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben 

foglaltakkal összhangban – értesíti óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tar-

tózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, 

 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 óvo-

da 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 ve-

zetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot. 



56 

 

17.3. Az óvodai elhelyezés megszűnésének általános szabályai 

Megszűnik az óvodai elhelyezés abban az esetben, ha: 

 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján a szülő írásban bejelenti, hogy 

gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon, 

 az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető- a szülő 

eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után - 

megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének 

napján, 

 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 betölti,  

 ha nevelési –oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik. 

Nem szüntethető meg az óvodai elhelyezés abban az esetben, ha:   

 a gyermeket a gyámhatósági intézkedésére vették fel,  

 a gyermek iskolai életmódra elkészítő foglalkozáson vesz részt, 

 a gyermek hátrányos helyzetű.  

 

Ha az óvodai nevelés megszűnik, a gyermeket törölni kell az óvoda nyilvántartásából.  

 

18.    A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKE-

ZÉSEK 

 

Az étkezési térítési díj beszedése és visszafizetése a Házirendben került szabályozásra. 

Az óvodai étkeztetésben résztvevők számának megállapításához egy fő létszámnak az a 

gyermek számít, aki naponta legalább a déli főétkezést igénybe veszi. 

Orvos által igazolt ételallergiában szenvedő gyermek részére diétás étkezést biztosítunk. 

Az elszámolás dokumentuma az étkezési nyilvántartás.  

Az étkezéssel kapcsolatos jogszabályok 2015. szeptember 1-től módosulnak. 

Azokban az esetekben, amikor az ingyenes étkezés kritériumai nem állnak fenn étkezési 

térítési díjat kell fizetni, melynek befizetése minden hónapban az előre megjelölt napon 

történik, a saját tagintézményben. 

Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó 15 napjáig személyesen az 

óvodatitkárnál lehet és kell befizetni. A befizetés pontos időpontjáról időben tájékoztatást kell 

adni. (a csoportok bejárati ajtaján, illetve a faliújságokon).  

Pótbefizetésre a befizetési napok után még három napig van lehetőség, az anyaintézményben. 

Az óvoda az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő 

hónapra elszámolja, abban az esetben, ha a hiányzás időben előre, (előző délelőtt 10 óráig) 

bejelentésre került telefonon, vagy a csoportok főbejárata mellett elhelyezett „lemondó 

füzetbe” történő bejegyzéssel. 
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Az étkezési térítési díjak mértékét az önkormányzat határozza meg, s rendeletben hagyja jóvá.  

A kedvezményekről, a szociális támogatás mértékének megállapításáról a fenntartó határozat-

ban dönt 

 

 

 19.   GYERMEKVÉDELMI MUNKA MEGSZERVEZÉSE, ELLÁTÁSA 
 

Az óvodai intézmény vezetője és az óvodában dolgozók közreműködnek a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. 

Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A ne-

velőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák elősegítése. 

Az intézményi faliújságon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó in-

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

tájékoztatja a szülőket az óvodai intézmény gyermekvédelmi feladatairól.  

 

Az Nkt. 25. §-a a következő (6) bekezdése szerint: „A nevelési-oktatási intézményben 

nyújtott szociális szolgáltatás során eljáró óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekkel, 

tanulóval közvetlenül foglalkozik, az egyéni szociális szolgáltatások megvalósításának ideje 

alatt a gyermek, tanuló felügyeletéről maga gondoskodik.” 

A tevékenység személyi feltétele: A tevékenységet óvodai szociális segítő láthatja el. 

A tevékenység tárgyi feltételei: Együttműködési megállapodás alapján az intézménybe 

látogató szociális segítő számára biztosítjuk a szolgáltatáshoz szüksége külön helységet és az 

infrastruktúrához való hozzáférést. 

 

 

20.    AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGÁVAL 

ÉS A TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS 

RENDELKEZÉSEK 

 

A dokumentumokat a helyben szokásos módon, az óvodavezető irodájában, az óvodák 

honlapján - integrált óvodai intézmény esetén, a tagóvoda vezető irodájában, illetve erre kije-

lölt, bárki által hozzáférhető helyen kell elhelyezni – az óvodavezető által hitelesített másolati 

példányban –  

- az óvoda pedagógiai programját, 

- szervezeti és működési szabályzatát, 

- házirendjét, 

                              - valamint a közzétételi listát. 

Az óvoda Alapító Okirata az SZMSZ 5. oldalán található. 

A dokumentumok elhelyezéséről, a tájékoztatás idejéről és módjáról a szülők az óvoda hirde-

tőtábláján kifüggesztett értesítés alapján szereznek tudomást.  

Felelős: óvodavezető 
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A szülők az óvodavezetőtől (tagóvoda vezetőtől), vagy helyettesétől kérhetnek szóbeli 

tájékoztatást a dokumentumokról. Felelős: óvodavezető, tagóvoda-vezető 

A házirend egy példányát a szülők a gyermek óvodába lépésekor kézhez kapják.  

Felelős: óvodavezetők, helyettes, óvodapedagógusok 

 

20.1. 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 megálla-

pításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tar-

talmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzése-

inek 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 tartalmaz-

za. 

     21.   AZ ELEKTRONIKUSAN ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOM-

TATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE  

 

 

Az ügyintézés és iratkezelés valamint az irattári terv szabályzata a mellékletben található! 

Az egyes iratkezelési feladatok ellátása az óvodavezető és az óvodatitkár között megosztottan 

történik. 

Az iratkezelést úgy kell megszervezni, és az adatokat úgy kell rögzíteni, hogy: 

 az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen, 

 szolgálja az óvoda és annak valamennyi szervezeti egysége rendeltetésszerű működé-

sét, feladatainak eredményes és gyors megoldását, 

 az irattári tervben meghatározott ideig biztosítsa az iratok épségben és használható ál-

lapotban való megőrzését és maradandó értékű iratok levéltári átadását. 

 

Az iratkezelési feladatok megosztása: 

 Az óvodavezető iratkezelési feladatai: 

 az óvodába beérkező, kimenő ügyiratok az iktató könyvbe kerülnek dokumen-

tálásra, 

 ezeket az ügyiratokat lefűzve tároljuk, őrizzük, raktározzuk, 
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 dolgozók személyi anyagai (személyi adatok: KIR) 

 Gyermekekkel kapcsolatok dokumentumok (személyi adatok: KIR, csoport-

névsorok, szakértői vélemények, felvételi-és előjegyzési naplók, munkatervek, 

év végi beszámolók, statisztikák, pedagógus továbbképzéssel és munkáltatói 

kölcsönnel kapcsolatos dokumentumok, szerződések, törzskönyvek, felvételi-

és mulasztási naplók, csoportnaplók, nyomtatványok, egyéb ügyiratok) 

 

Az óvodatitkár iratkezelési feladatai: 

 KIR programban dolgozók személyes adatainak és munkaviszonyukkal kap-

csolatos ügyviteli feladatok (kinevezés, átsorolás, közalkalmazotti munkavi-

szony létesítés, megszüntetés, táppénz, szabadságjelentések, adózással kapcso-

latos dokumentumok, számlák és bizonylatok, selejtezési és leltári nyilvántar-

tások, gyermekétkeztetéssel – kedvezményekkel (határozatok) kapcsolatos 

nyilvántartások-nyugtatömbök, munkaruha elszámolás-nyilvántartás vezetése, 

pedagógusigazolvány, útiköltség - és kézpénz elszámolási nyomtatványok, 

egyéb ügyiratok) kezelése, 

 MÁK-tól kapott dokumentumok, bérszámfejtési listák bérjegyzékek, adózással 

és az önkéntes magánnyugdíjpénztárral kapcsolatos dokumentumok nyilvántar-

tása, 

 Gondoskodjon arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és 

bármikor ellenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfelel-

jenek, papír alapon és elektronikusan tárolt formában egyaránt. 

 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje: 

 

Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok az óvodában: 

 csoportnaplók 

 gyermekek egyéni fejlődési naplója 

 óvodalátogatási igazolás 

Melyeket az óvodavezető hitelesít.  

A csoportnapló, megnyitása előtt a lapokat oldalszámmmal látjuk el. 

A csoportnapló fedlapján fel kell tüntetni az óvoda nevét, székhelyét, feladat-ellátási – helyét, 

az OM azonosítót, az irat írójának nevét, beosztását és az óvoda körbélyegzőjének lenyoma-

tát. 

Az Óvodai jogviszony igazolás és oktatási azonosító igazolás esetében az iratnak tartalmaznia 

kell az óvoda nevét, székhelyét, vezetői aláírást és az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát. 

 

Kezelés rendje: 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszerrel (KIR) tartott 

elektronikus kapcsolat során, elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentum 

rendszert alkalmazunk. 

A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény 

vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Jelenleg ilyen lehetőséggel nem ren-
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delkezünk. 

Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni, alá kell írni, pecséttel kell ellátni 

és az irattárba kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adat bejelentések, (közalkalmazotti 

munkaviszony létesítés, kinevezés, átsorolás, megszüntetés) 

 bérszámfejtési listák, bérjegyzék (MÁK) és magánnyugdíj-pénztári listák 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és gyermeklista. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. 

A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában egy kü-

lön e célra létrehozott mappában tároljuk. 

Egyéb elektronikusan érkező és kimenő dokumentumok, valamint annak a fogadó általi visz-

szaigazoló dokumentumának tárolására létrehozott mappa az óvodavezető és az óvodatitkár 

számítógépén történhet. Rajtuk kívül az általános vezető helyettes férhet az adott mappákhoz. 

 
 
 

V. A MŰKÖDÉST MEGHATÁROZÓ EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ 

SZABÁLYOK 

 

1. A fakultatív hit és vallásoktatás feltételeinek biztosítása 

 

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

szervezett fakultatív hit-és vallásoktatást. 

A hitoktatást csak olyan módon lehet megszervezni, hogy az óvodában az óvodai foglalkozá-

sok rendjéhez illeszkedjék, azokat ne zavarja. Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között 

létrejött együttműködési megállapodás, az egyház által biztosított hitoktató. 

Az óvoda biztosítja a tevékenységekhez szükséges feltételeket (hely és eszköz). 

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

lásszabadságát. 

A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához ki kell kérni a szülői szervezet 

véleményét. 

 

2. Lobogózás szabályai 

Feladat: 

A Kormány a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló el-

nevezésnek a használatáról szóló – a 2000. évi XXXVIII. törvénnyel módosított – 1995. évi 

LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Njt.) 21. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felha-

talmazás alapján a következőket rendeli el: 
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A zászló (lobogó) 

1. § (1) Az Njt. 5/A. §-ában megjelölt középületeken (a továbbiakban: középület), illetve 

azok előtt az e rendelet mellékletében meghatározott méretű zászlót (lobogót) kell kitűzni, 

illetve felvonni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti célra textil szálasanyagból, szövéstechnológiával készült, piros, 

fehér és zöld színű szövetből varrott zászló (lobogó) használható, amely megfelel a zászló-

szövetek színjellemzőiről és színtartósági követelményeiről szóló MSZ 1361–1988 szabvány-

nak. 

(3) A zászlót (lobogót) – tekintélyének megőrzése érdekében – rendszeresen, legalább há-

rom havonta tisztítani kell. 

(4) A zászlót (lobogót) legalább évente cserélni kell. 

(5) Ha a zászló (lobogó) az elhasználódása (kopása, rojtosodása, fakulása stb.) folytán jelen-

tősen – szabad szemmel is észlelhetően – eltér a (2) bekezdésben említett szabvány követel-

ményeitől, a (4) bekezdésben meghatározott időtartam letelte előtt is haladéktalanul gondos-

kodni kell a cseréjéről. 

A zászlórúd 

2. § A zászlót a mellékletben meghatározott méretű, fából készült zászlórúdra erősítve kell 

kitűzni. A zászlórúd nyers színű, fehér vagy fehér alapon spirálisan lefutó nemzetiszínű csí-

kozású lehet. 

Az árboc 

3. § (1) A középületek előtt a lobogó felvonásának céljára a mellékletben meghatározott mé-

retű, fából készült árboc állítható fel. Az árboc nyers színű, fehér vagy fehér alapon spirálisan 

lefutó nemzetiszínű csíkozású lehet. 

(2) Gondoskodni kell az árboc környezetének esztétikus és a lobogóhoz méltó kialakításá-

ról, valamint az árboc és környezete folyamatos tisztán tartásáról, karbantartásáról. 

Az ellenőrzés 

 § A zászló (lobogó) kitűzésére (felvonására) irányadó jogszabályi rendelkezések betar-

tásának ellenőrzéséről a közterület-felügyelet, ahol pedig közterület-felügyelet nem 

működik, a jegyző gondoskodik.  

Felelőse az óvodavezető, tagóvoda-vezető és a karbantartók. 

3.  A Reklámtevékenység szabályai 

 

 „Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot 

veszélyeztető magatartásra ösztönöz.” 

Gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, 

óvodában, általános iskolában és általános iskolai tanulókat fogadó kollégiumban tilos a 
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reklámtevékenység. E tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra és a környezet 

védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, 

valamint az oktatási tevékenység reklámjára, valamint az ilyen tevékenységet folytató, illetve 

ilyen eseményt szervező vagy annak megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást 

nyújtó vállalkozás nevének, védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel, 

eseménnyel közvetlenül összefüggő megjelenítésére.” 

2008. szeptember 1-től szigorúbb rendelkezések szabályozzák a kérdést a gazdasági reklám-

tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól A rendelkezés értelmében 

 tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését károsíthatja, 

 tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyer-

mek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedve-

zőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal, vagy azt 

ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konflik-

tus, 

 gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, óvo-

dában, tilos a reklámtevékenység. E tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra 

és a környezet védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevé-

kenység vagy esemény, valamint az oktatási tevékenység reklámjára, valamint az 

ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen eseményt szervező vagy annak megvalósu-

lásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének, védjegyének 

vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel, eseménnyel közvetlenül össze-

függő megjelenítésére. 

A Kódex, amely a Magyarországon reklámtevékenységet folytatók gyakorlati, szakmai-etikai 

normagyűjteménye. A XII. cikkelye foglalkozik a gyermekek és fiatalok védelmével.   

A kódex - többek között - az oktatási intézményben folytatott reklámtevékenységgel kapcso-

latban az alábbi szabályokat tartalmazza: 

 A közoktatási- és az állam által gyermekek vagy fiatalkorúak részére fenntartott szociá-

lis intézményekben reklámozni csak az intézmény vezetőjének engedélyével szabad. 

Az engedélyeztetési kötelezettség a reklámozott termék, szolgáltatás jellegére, a reklám 

tartalmára, a reklámozás módszerére és a közzététel helyére egyaránt vonatkozik. 
 Az intézmény vezetőjének azt a jogát, hogy a konkrét reklám közzétételét saját hatás-

körében engedélyezze vagy tiltsa, nem szabad szerződésben korlátozni. 
 Az óvodai reklám nem zavarhatja a nevelőmunkát, különös tekintettel a nevelési évre, 

a tanítás rendjére.  

4.  Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé 

 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek, valamint külső szerveknek adott minden-

nemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. 

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

zó 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, anyagi, vagy erkölcsi kárt 

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

tartozik, 
- 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 

 

5. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vezetői beosztást be-

töltők részére 

 
Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki-önállóan vagy 

testület tagjaként- javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult. Feladatai ellátása során 

költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati va-

gyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű elő-

irányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében. 

Vagyonnyilatkozat benyújtásának esedékessége: 

 a továbbiakban, amikor valaki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó 

jogviszonyba, beosztásba kerül, a munka- vagy a feladatkör betölthetősége érdekében 

a kinevezését megelőzően. 

 a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- 

vagy feladatkör megszűnését követő harminc napon belül. 

 a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- 

vagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően, ha törvény elté-

rően nem rendelkezik, öt év múlva, az esedékesség évében, június 30-ig. 

 aki közbeszerzési eljárás során döntési pozícióban van, annak évente esedékes a va-

gyonnyilatkozat beadása. 

 Aki feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb állami pénzeszközök felett 

rendelkezik, annak kétévente esedékes a vagyonnyilatkozat beadása  

 A nyilatkozat elkészítésének napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetéről kell 

számot adni, a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben szerzett, 

bármilyen jogviszonyból származó jövedelmet kell összegezni. Az éves jövedelem 

összege megegyezik az éves adóbevallásban bevallott bármilyen jogviszonyból szár-

mazó összes jövedelemmel. 
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A vagyonnyilatkozat őrzése: az új törvény a vagyonnyilatkozat őrzése közalkalmazott eseté-

ben a munkáltatót jelölte ki. 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezménye, hogy annak, aki 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítését megtagadja, meg kell szüntetni, és a jogvi-

szony megszűnésétől számított három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet. 

A vagyonnyilatkozat-tétel formai követelményei:  

 A vagyonnyilatkozatot két példányban az e törvény mellékletében meghatározottak 

szerint kell kitölteni, és a kötelezett által valamennyi oldalán aláírva példányonként 

külön-külön zárt borítékban kell elhelyezni. 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését az őrzésért felelős személy ellenőrzi 

 

 

6. A telefonhasználat eljárásrendje 

 

A dolgozó a mobiltelefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma álla-

potban tarthatja magánál. Az intézményi vonalas telefon kivételes, sürgős esetben hasz-

nálható magáncélra. A pedagógus a gyermekek között munkaidejében mobiltelefonját 

magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron nem használhatja. 

Az intézményi vonalas telefon az óvodapedagógusok részére csak kivételes, sürgős esetben és 

az óvodai nevelő-oktató munkához szükséges programszervezésekhez használható (megbete-

gedett gyermek szüleinek értesítése, baleset esetén mentő vagy orvos értesítése, valamint cso-

portjuk óvodai vagy óvodán kívüli programjaink szervezésére kirándulás, bábszínház, mozi, 

stb.). 

Az intézmény vezetékes telefonjáról minden egyéb magáncélú hívás indítása tilos, mely 

minden dolgozóra nézve kötelező érvényű! 

 
 

 

Balatonfüred, 2019.09.01. 
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