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Bevezető 
 

 

A Péceli Református Egyházközség Harangvirág Óvodája Szervezeti és Működési 

Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 25. § (1) és a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvény 28.§ (1) 

bekezdések szerinti felhatalmazások alapján az intézmény vezetője megalkotja. 

Az SZMSZ célja, hogy meghatározza és szabályozza az Óvoda tevékenységét, zavartalan 

működésének folyamatait, szervezeti felépítését, irányításának rendjét, belső és külső 

kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket, a gyermeki jogokat, szülők jogait és 

kötelezettségeinek érvényesülését, valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket 

jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Az SZMSZ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és Magyarországi 

Református Egyház közoktatási törvény végrehajtási rendeleteiben foglaltak alapján 

készült annak érdekében, hogy biztosítsa: 

 a fentiekben ismertetett jogszabályok előírásainak érvényre juttatását, 

 az intézmény jogszerűműködését, 

 a zavartalan és jó működés garantálását, 

 a gyermeki jogokérvényesülését, 

 a szülők, a gyermekek, pedagógusok és fenntartó közötti kapcsolat erősítését 

 

 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: 

 

 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra 

 Az óvodába járó gyermekek közösségére 

 A gyermekek szüleire, illetve azok törvényes képviselőire 

 Azon személyekre, szervezetekre, akik kapcsolatban kerülnek az óvodával, részt 

vesznek feladatainak megvalósításában. 
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Az SZMSZ területi hatályakiterjed: 

 

 Az óvoda területére 

 Az óvoda által szervezett - a Pedagógiai Program végrehajtásához kapcsolódó- 

óvodán kívüli programok helyszíneire 

 Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira 

 

Az SZMSZ időbeli hatálya: 

 

Az SZMSZ nevelőtestület általi elfogadását követően a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

Az intézményben működő óvodaszék véleményezési joggal rendelkezik. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és 

megtartatása feladata és kötelessége az óvoda vezetőjének, minden alkalmazottjainak és az 

óvodába járó gyermekek szüleinek. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása azoknak is 

kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, részt vesznek feladatainak 

megvalósításában. 

 

 

Az óvoda alaptevékenységét szabályozó jogszabályok 
 

 Magyarország Alaptörvénye 

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

 229/2012.(VIII.28.) Kormány Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 Magyarországi Református Egyház közoktatási törvény 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

 

Az óvoda működését szabályozó jogszabályok 
 

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

 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezésijogról és az 

információszabadságról 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az

esélyegyenlőség előmozdításáról 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről 

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

általános követelményeiről 

 A mindenkor érvényes Költségvetési törvény. 
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1.Az intézmény általános rendelkezései és szabályai 
 

1.1 Az intézmény adatai 
 

 Az Intézmény neve: Péceli Református Egyházközség Harangvirág Óvodája 

 OM azonosító: 200337 

 Az Intézmény székhelye: 2119 Pécel Eszperantó köz 1. 

 Az Intézmény elérhetősége: telefonszám: +3628/452-007 

    mobil: +36209923209 

 Weboldal:                          www.refovipecel.hu 

 e-mail cím:                         refovipecel@gmail.com 

 Az Intézmény típusa: köznevelési intézmény,óvoda 

 Az intézmény alapítója, alapítás éve:Péceli Református Egyházközség Presbitériuma, 2003.. 

 Az intézmény Fenntartója:Péceli Református Egyházközség Presbitériuma, 2119 Pécel 

Kálvin tér 2. 

 Az intézmény felügyeleti szerve:Magyarországi Református EgyházDunamellékiReformátus 

Egyházkerület(1092 Budapest Ráday u. 28) 

 

Az alapító okirata módosításokkal egységes szerkezetben kiadva a Dunamelléki Református 

Egyházkerület 450118/6/2013 számú határozatával 2013.06.20-i hatállyal. 

A működési engedélye:módosításokkal egységes szerkezetben kiadva Budapest Főváros 

Kormányhivatala PEB/045/1013-9/2013. számú határozatával 2013. augusztus 23-i 

hatállyal. 

Az intézmény számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. Péceli fiók (2119 Pécel, Kossuth tér 4.) 

számlaszáma: 11742331-20004714 

az intézmény adószáma: 18701160-2-13 

statisztikaitörzsszám: 990479 
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Az óvoda hitvallása: 

 

„Küldetésünk, hogy gyermekeinknek keresztyén értékrend alapján, 

személyes hitünk példájával, megmutassuk az Úrjézushoz  

vezető utat. Bízva abban, hogy felnőve ők is 

bizonyságot tesznek Őróla, rábízzák életüket. Hisszük, 

hogy az egyedüli bölcsesség Istentől van! 

Olyan óvoda vagyunk, ahol domináns értékként jelenik meg a hit, szeretet, 

elkötelezettség, megbízhatóság és a minőségi munkára való törekvés. 

Nevelésünket a szülőkkel egyetértésben, közös értékrend alapján, szorosan együttműködve 

igyekszünk megvalósítani” 

 

 

1.2 A köznevelési intézmény alaptevékenysége 
 

Az intézmény alapítóokirata szerinti közfeladata: óvodai nevelés 

 Intézmény szakágazati besorolása (TEÁOR’08) 

 8510 - Iskolai előkészítő oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés) 

 Kiegészítő tevékenység 

5629 – Egyéb vendéglátás (óvodai étkeztetés, dolgozói étkeztetés külső szolgáltató 

bevonásával) 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti.  

Az óvoda tevékenysége a református egyház közösségi elveire, hagyományaira épül. 

Keresztyén szellemisége az óvoda alkalmazottai és gyermeki számára erkölcsi 

alapelvárásként jelenik meg. 

A Református Egyház Etikai Kódexe és az óvoda Pedagógiai Programjában részletesen 

megtalálható az erre vonatkozó elvárások leírása. 

Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátását a 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény és végrehajtási rendeletei, és az Óvodai nevelés országos alapprogramja 
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szerint elkészített Pedagógiai program szerint látja el az alábbi kapacitásokkal: 

 Az óvoda gyermekcsoportjainak száma: 5 

 Az felvehető maximális gyermeklétszám: 135 fő (Alapító okiratban meghatározottak szerint) 

 

Az óvoda biztosítja a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges 

életmód kialakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, értelmi képességek 

fejlesztése, sokoldalú személyiségfejlődés elősegítése differenciált, felzárkóztatást és 

tehetséggondozást magába foglaló pedagógiai munkával. 

 

1.3 Az intézmény jogállása 
 
Az intézmény önálló jogi személy. 

 

Az intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban 

minden olyan ügyben dönt, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A működéssel 

kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a 

pedagógusok, szülők illetve a Fenntartó, felügyelet részéről is a jogszabályban 

meghatározottak szerint. 

 

1.4 Az intézmény gazdálkodási rendje 
 
Az alapító okirat rendelkezése szerint az óvoda önállóan gazdálkodó intézmény. 

 

Tevékenységét a Fenntartó tulajdonában levő ingatlanon végzi, melyet a Péceli Református 

Egyházközség Harangvirág Óvodájának használatába adta. 

Az Óvoda a Fenntartó által biztosított pénzeszközök, valamint egyéb bevételei alapján 

gondoskodik feladatainak ellátásáról. 

A fenntartási és működési költségek az évente összeállított és a Fenntartó által jóváhagyott 

költségvetésben kerül meghatározásra. 

A Fenntartó negyedévente ellenőrzi az intézmény pénzügyi gazdálkodását. 

Az oktató-nevelő munkát az óvoda leltárában nyilvántartott tárgyi eszközök segítik. Az óvoda a 

rendelkezésre álló vagyont a vonatkozó állami és egyházi törvények szerint használ és tart nyilván. 
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1.5 Aláírási kiadományozási jogkör, a bélyegző használata 

Az intézmény nevében kiadmányozási jogköre a vezetőnek van. Aláírási címpéldánnyal 

rendelkezik. 

Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat a vezető - helyettes írja alá, a 

hosszúbélyegző használatával. Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata: 

 

„Hosszú bélyegző”: Az óvoda neve, címe, 

telefonszáma, OM azonosítója és adószáma 

Körbélyegző: Középen harangvirág, 

körben az óvoda neve, címe 

  

A körbélyegzőt csak az óvodavezető használhatja. 

A hosszúbélyegzőt használhatja az óvodavezető, a helyettes, az óvodatitkár/gazdasági ügyintéző. 

A bélyegzőket az óvoda irodájában elzárva kell tartani. Eltűnésük esetén érvénytelenítetni kell, 

melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

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

meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog az ügyben 

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

Az óvodavezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot 

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

érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelősségét. Az óvoda vezetője külön 

utasításban vagy szabályzatban kiadmányozási jogot biztosíthat ügyintézőnek és vezetőnek is. 

 

1.6 Az intézmény szervezeti struktúrája 
 
A szervezeti struktúra és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, 

hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek 

megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos 

működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével 
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Intézményvezető 

intézményvezető
- helyettes 

munkaközösség 
vezető 

nevelőtestület 
pedagógiai 
asszisztens 

óvodatitkár 

konyhai 
kisegítő 

karbantartó dajka 

 

 

Az óvodát az intézményvezető vezeti. 

 

Az óvodán belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez 

tartozó vezetők, illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. 

A nevelőtestületből nevelési évenként maximum 2 főt a vezető megbíz szakmai munkaközösség 

vezetőnek. Az Önértékelést Támogató Munkacsoport vezetőjének megbízása- külön megbízás 

alapján történik. 

Az óvoda alkalmazottai: 

 

 1 fő intézményvezető 

 10 fő óvodapedagógus, mely magában foglalja az intézményvezető helyettes is. 

 1 álláshelyen: pedagógiai asszisztens 

 1 álláshelyen óvodatitkár 

 5 fő dajka 

 1 álláshelyen: konyhás 

 1 álláshelyen konyhás-élelmezési munkatárs-részmunkaidőben 

 1 álláshelyen takarító 

 1 álláshelyen: karbantartó 

1. és fenntartói döntés alapján további álláshelyek is létesíthetőek 
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2. Az intézmény működési rendje 
 

2.1 A nevelési év helyi rendje 
 
A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, amit munkatervben 

rögzítenek. 

Az óvodai nevelési év munkarendje/munkaterve tartalmazza a legfontosabb eseményeket és 

időpontokat: 

 a nevelés nélküli munkanapok időpontját és felhasználását 

 a szünetek időtartamát 

 a nemzeti és óvodai ünnepek megünneplésének időpontját 

 az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák 

időpontját 

 az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok tervezett 

időpontját 

 előre tervezhető kirándulások, külső helyszíni foglalkozások időpontját. 

A nevelés nélküli munkanapok, valamint az ünnepek időpontjáról az első szülői 

értekezleten tájékoztatást kell adni, valamint minden csoport elektronikus levelező listáján 

ki kell küldeni a szülőknek és az óvoda honlapjára, valamint a KIR rendszer közzétételi 

listájában meg kell jeleníteni. A megvalósulás ellenőrzéséért az óvodavezető a felelős. 

A nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A nyári időszakban a 

csoportok összevontan működnek. 

Az óvoda zárva van a nyári és téli időszakban az óvodavezető által meghatározott 

időtartamig. A zárva tartási időpontokról a szülőket tájékoztatjuk a hirdető táblán, 

elektronikus levelező rendszeren keresztül és a honlapon keresztül: 

 nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig 

 zárva tartásának téli időpontjáról november 15-ig. 

Az óvoda szülői kérésre a zárva tartás alatt biztosítja a gyermekek elhelyezését a fogadó 

intézménnyel egyeztetett módon. (Szent Erzsébet Katolikus Óvoda Pécel) Ez a gyakorlat 

kölcsönösen biztosított a város más óvodái részéről is.  
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2.2 A nyitva tartás rendje 
 

Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel működik. A nyitvatartási idő: 06:30 

órától - 17.30óráig, napi 11 óra 

Az óvoda vezetőjével történt előzetes egyeztetés, engedélyezés alapján ettől eltérő időben 

(rendezvény, szülő értekezlet, fogadó óra) is nyitva tarthat. 

Az ügyelet reggel 06.30- 07.30. óráig, ill. délután 16.30- 17.30 óráig tart. 

Az óvodát reggel a munkarend szerint 06 órára érkező dajka, takarító és karbantartó nyitja 

és délután a munkarend szerinti óvónő és dajka zárja. 

Eltérő az intézményi munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a 

nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően 

alakul. 

A nevelés nélküli munkanapokon biztosított ügyeleti ellátásra vonatkozó szülői igényeket 

írásban - a zárva tartás előtt 15 nappal - az óvodatitkárnak kell összegyűjtenie és 

továbbítani az óvoda vezetője felé. Az óvodában ügyeletet ezeken a napokon, csak az 

összlétszám legalább 10% -nak kérésével tudjuk biztosítani. 

A nyári zárva tartás ideje alatt az óvodavezető által megállapított napokon 8-12 óráig a 

hivatalos ügyek intézésére ügyeletet kell tartani. 

Az ügyeleti beosztást a szabadságok figyelembevételével az óvodavezető-helyettes készíti 

el. 

A személyre szóló munkaidő beosztást az adott nevelési évre szóló munkaterv tartalmazza. 

Az alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának dokumentálását a mindenkori jelenléti ív 

napi aláírása biztosítja. 

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

 

2.3 A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 

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

ezért az óvoda nyitva tartása alatt az óvodában felelős vezetőnek kell tartózkodnia. A 

vezetők benntartózkodási rendjét az óvoda munkaterve és munkaidő beosztása tartalmazza. 
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Amennyiben tartós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hiányzás, vagy 

kétműszakos munkarend esetén az egybeeső munkarend miatt az intézményvezető 

vagyhelyettesének folyamatos benntartózkodása ezen időszakban nem oldható meg, úgy a 

helyettesítés rendjére vonatkozó szabály szerint kell eljárni. 

Az óvoda vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy 

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

Ha egyértelművé válik, hogy 

 

a) az óvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, 

egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az 

intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia; 

b) az óvodavezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó 

teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem 

tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat a leghosszabb szolgálati 

idővel rendelkező pedagógusnak vagy szakmai munkaközösség vezetőnek kell 

ellátnia; Ettől az óvodavezető megbízással eltérhet. 

c) együttes hiányzásukkor a helyettesítést az azonnali döntést igénylő kérdésekben a 

vezető által írásban felkért alkalmazott pedagógus jogosult ellátni és intézkedni. 

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

 

 a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető helyett, csak olyan ügyekben járhat 

el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, 

 

 a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső 

szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető teljes jogkörébe utalt ügyekben 

nem dönthet. 

 

 

2.4 Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a 
munkavégzés általános szabályai 

A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt 

legalább 10 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak 
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érdekében, hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá kötelező órájának letelte 

után 10 percben az aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően elhelyezze. A 

pedagógus havonta köteles nyilvántartani kötelező óráján felüli munkaidejét az óvoda 

belső használatra elkészített nyomtatványán. Az éves munkatervben rögzített feladatok 

elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, fogadóórák, gyermekek értékelése, szülős 

családokkal történő programok stb.) a pedagógus a kötelező órájának letöltése után, illetve 

pihenőnapon is berendelhető a 40 órás munkaidejének terhére.(Templomi szolgálatok, 

családi napok, szülők-nevelők estje) 

A szabadságolási terv alapján az óvodavezető a helyettessel egyeztetve engedélyezi a 

szabadságot. A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát 

lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni a 

helyettesnek,(munkaidő megkezdése előtt, legkésőbb, 1 órával) illetve az 

intézményvezetőnek hogy a helyettesítésről intézkedhessenek. 

A fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető 

jogosult. 

A távollévők helyettesítési rendjét valamennyi alkalmazott munkaköri leírása tartalmazza. 

 

Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői 

engedéllyel hagyhatják el az intézményt. Visszaérkezésüket jelenteniük kell. Késés esetén, 

azonnal jeleznie kell a munkavállalónak a feltehető késés mértékét. Megérkezéskor 

kötelessége szóban közölni felettesével, hogy felveszi a munkát. Az elmaradt munkaidő 

ledolgozását megbeszélik, és írásban rögzítik. 

A pedagógus munkaidő beosztását a munkaköri leírás tartalmazza, az óvoda vezetőjének 

előzetes engedélyével cserélheti csak el a csere lebonyolítási módjának megjelölésével. 

A szabadságok cserék alkalmával, a munkavállaló köteles gondoskodni az előzetes 

munkaidő beosztásából adódó akadályok elhárításáról.(nyitós, zárós műszak, vagy a 

műszak során kapott különleges feladatok elvégzésének módjáról) 

Egyéb tekintetben a Mt., az Nkt, az óvoda működését meghatározó intézményi 

dokumentumok, valamint a Házirend az irányadó. 
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2.5 A gyermekek benntartózkodásának, továbbmaradásának rendje 

A szülő a gyermekeket 06.30 órára hozhatja és ebéd után 13 órától viheti el az óvodából. 

Reggeli ügyelet 07.00 – 07.30-ig van, délutáni ügyelet 17.00- 17.30-ig van. A gyermek 

óvodában tartózkodásának rendjétől eltérő esetben, gyermek pedagógusával egyeztetni 

köteles a szülő. 

A gyermeket az óvodából, csak a szülő által írásban meghatalmazott személy viheti haza, 

személyi azonosságának igazolásával. A meghatalmazás szólhat egy alkalomra, illetve 

folyamatos megbízásra is. 

A távolmaradást a szülő köteles bejelenteni, tervezett távolmaradás esetén legalább 1 

munkanappal megelőzően, vagy a távolmaradás napján lehetőleg 8.30 óráig. 

Ha gyermek, betegség miatt hiányzik, akkor csak orvosi igazolással hozható ismét az 

intézménybe. 

Ha a gyermek nem betegség miatt hiányzik, akkor a szülő a távolmaradást az erre acélra 

használt óvodai formanyomtatványonköteles aláírásával igazolni. 

 

A fentiekkel kapcsolatos részletes szabályozást a Házirend tartalmazza. 

 

2.6 Az óvodai étkeztetés biztosítása, a térítési díj befizetésének rendje 
 

Az óvoda háromszori reformétkezést biztosít a gyermekek részére. Orvosi kivizsgálás után,a 

bemutatott zárójelentés alapján az óvoda speciális étkezést biztosít a tartósan beteg gyermekek 

részére. Az étkezési térítési díjat a szülők készpénzben fizetik minden hónapban az arra kijelölt 

napokon és helyen. A befizetés időpontjai (fél évre előre) megtalálhatóak a csoportok faliújságjain. 

A törvény által biztosított kedvezményekről a szülőket tájékozatjuk. 

 

A gazdasági ügyintéző gyűjti és adminisztrálja a befizetéseket a Pénzkezelési Szabályzatnak 

megfelelően. Az óvodatitkár és az élelmezési munkatárs ellenőrzi a térítési díjak beszedését, 

esetleges elmaradás esetén jelzi az intézményvezető felé. 

A fentiekkel kapcsolatos részletes szabályozást a Házirend tartalmazza. 
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2.7 Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések 
 

Működési alapdokumentumok: Alapító Okirat, Működési engedély, Szervezeti és Működési 

Szabályzat, Pedagógiai Program, Házirend, Éves Munkaterv. 

A működési alapdokumentumok elhelyezése: A felsorolt működési alapdokumentumok őrzése és 

nyilvános dokumentumként kezelése az óvodavezető feladata. Irattári elhelyezésük kötelező. 

Az alapdokumentumok a református keresztyén pedagógiai elveken alapuló céljaink hatékony 

megvalósulását szolgálják. Minden érdeklődő számára az óvoda irodájában előzetes egyeztetést 

követően megtekinthetőek, valamint az intézmény honlapján (www.refovipecel.hu) elérhetőek. 

A dokumentumokba betekinthetnek az alkalmazottak, a szülők, és az intézménnyel jogviszonyban 

nem állók is. 

Tájékoztatás a Pedagógiai Programról 

 

A szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől, vezető- 

helyettesétől és a csoportos óvodapedagógusoktól. 

 A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki, 

bármikor feltehet az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn 

belül érdemi választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes 

egyeztetés alapján kerül meghatározásra. 

 Szóbeli érdeklődésre, szóbeli tájékoztatást kaphat az óvoda képviseletére jogosult 

személyektől. 

 Írásbeli kérés a nevelési év ideje alatt bármikor benyújtható az óvodavezető- 

helyettesnek címezve, aki az ügyintézési határidőn belül írásbeli tájékoztatást nyújt. 

 

Az óvodavezető a beiratkozási időszakban, minden évben egyszer átfogó módon bemutatja az 

intézmény nevelési programját, értékrendjét, módszereit, nevelési elveit. 

 

A pedagógiai program másolati példánya minden csoportban is megtalálható, ami a szülők számára 

nyomtatott formában bármikor hozzáférhető. 

Tájékoztatás a Házirendről 

 

Az intézményvezető minden nevelési év első szülői értekezleten tájékoztatást adnak a 

Házirendünkről. Az új beiratkozó kiscsoportos gyermekek szüleinek a beiratkozáskor e- 
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mailben kiküldésre kerül a Házirend, melynek tudomásul vételét a szülő aláírásával 

igazolja. A Házirend elhelyezésre kerül a csoportokban is. 

Nkt. 32. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház tartja fenn: 

SZMSZ-ében és házirendjében az egyház tanításával összefüggő viselkedési és 

megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő, ennek 

megsértése esetén a pedagógus ellen eljárás indítható. 

Az Éves munkaterv 

 

Minden nevelési év szeptember 30-ig az intézményvezető elkészíti az adott nevelési évre 

vonatkozó munkatervet, melyet a Szülői Szervezet véleményez, a Nevelőtestület elfogad, 

és a Fenntartó hagyja jóvá. 

Az Internetes nyilvánosságra vonatkozó feladatok 

 

A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei írja elő, hogy amennyiben az 

intézménynek van honlapja, azon az alapdokumentumok közül mit kell nyilvánosságra 

hozni. 

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (2)-(5) bekezdései a speciális, adott köznevelési 

intézménytípusra – óvoda, iskola, kollégium, alapfokú művészeti iskola feladatot ellátó 

intézmény – vonatkozó közzétételi lista elemeket tartalmazzák. A Rendelet 24. § (1) 

bekezdése értelmében a köznevelési intézményeknek a rájuk vonatkozó közzétételi lista 

elemeit a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) e célra szolgáló önálló 

alrendszerében az október 1-jei állapotnak megfelelően közzé kell tenniük. A nevelési- 

oktatási intézményi közzétételi listában szereplő adatait a http://www.oktatas.hu felületen 

adhatóak meg többek között: 

Az óvoda a saját honlapján nyilvánosságra hozza az aktuális nevelési év közzétételi listáját 

az alábbi tartalommal: 

 a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, 

 a beiratkozásra meghatározott idő, 

 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 

http://www.oktatas.hu/


21  

jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

 a Fenntartó a Nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános 

megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, aMagyar 

Államkincstár, a Kormány Hivatal ellenőrzéseinek nyilvános

 megállapításait, az egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításait, 

 a nevelési intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési 

évben, tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

 a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

 a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot 

tartalmazza. 

A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli és írásbeli tájékoztatás megkérésének 

módjáról a szülők a nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől. 

Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás hetében - nyílt 

napokon- választ kapjanak kérdéseikre. 

A már az intézménybe járó gyerekek szüleinek, szakmai bemutatkozó célú, pedagógiai 

nyílt napokat szervezünk évi több alaklommal is, melyekről legalább két héttel előbbi 

időpontban tájékoztatást adunk a családoknak. 

 

 

2.8 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi 

feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, másrészt a pedagógiai munka 

hatékonyságának fokozása. 

A belső ellenőrzés általános elvi követelményei: 

 

 Biztosítsa az intézményfelelős vezetői számára az információt az intézményben folyó 

nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról.  

 Az ellenőrzés során előtérbe kell, hogy kerüljön a támasznyújtás, segítségnyújtás, 

együttgondolkodás, ösztönzés.   

 Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az 
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intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését.  

 Fogja át a pedagógiai munka egészét. 

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

óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését. 

 Segítse elő valamennyi pedagógiai munka, emelkedő színvonalú ellátását. 

 Támogassa a mintaadó kezdeményezéseket, mutasson rá a

tévedésekre, hiányosságokra. 

 A szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az 

intézmény valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását. 

 Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását. 

 Az óvodavezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az 

óvodapedagógusok munkavégzéséről. 

 Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelőmunkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 Hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

 Az önértékelés során az intézményi elvárások teljesülésének értékelése (tények és 

adatok) alapján (szükség esetén a nevelőtestület bevonásával) határozza meg a 

pedagógiai folyamatok működésével összefüggő erősségeket és fejleszthető 

területeket. 

Az ellenőrzés kiterjed: 

 amunkakörrelkapcsolatosfeladatokelvégzésénekmódjára,minőségére, 

 amunkafegyelemmelösszefüggőkérdésekre, 

 a működési feltételek vizsgálatára, 

 és az óvodapedagógusokból létrehozott Önértékelést Támogató Munkacsoport által 

végzettellenőrzésekre. 

Az ellenőrzés fajtái: 

 tervszerű,előreegyezetettszempontokszerint, 

 spontán,alkalomszerűen, 

- aproblémákfeltárása,megoldásaérdekében, 
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- napi felkészültség méréseérdekében. 

Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során: 

 a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkafegyelme, 

 a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

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

 a nevelőmunka színvonala, eredményessége 

 a tanulási folyamatok a foglalkozások szervezése 

- előzetes felkészülés, tervezés, 

- felépítés és szervezés 

– az alkalmazott módszerek, 

– a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása 

- az eredményesség vizsgálata, a pedagógiai program követelményeinek teljesítése, 

 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése, fejlesztése. 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás minősége, folyamatossága. Jelzőrendszer működése. 

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

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv 

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

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvoda vezetője dönt. 

 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet az óvoda vezetője vagy a szakmai munkaközösség. 

 

Nevelési évenként egy alkalommal minden óvodapedagógus ellenőrzésére, értékelésére sor kerül. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a vezető feljegyzést készít, amelyet ismertet az óvodapedagógussal. 

A pedagógusok értékelése a nevelőtestület által elfogadott pedagógusértékelési rend szerint folyik. 
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A nevelési évzáró értekezletén az óvodavezető értékeli a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 

eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, megfogalmazza az 

esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Az óvodavezető által 

megfogalmazott általános tapasztalatok eredményeit 

fejlesztésicélzattalfelhasználvakészítielazóvodakövetkezőévimunkatervét. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: 

 szóbeli beszámoltatás, 

 írásbeli beszámoltatás, 

 értekezletekre valófelkészülés 

 dokumentációkellenőrzése 

 értekezleteken valóaktivitás, 

 csoportlátogatás, 

 speciális felmérések, (iskolakészültségi mérés 6 illetve 7 évesek számára) tesztek, 

megfigyelések). 

 
2.9 Lobogózás szabályai 
 
A 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében középületen „A nemzeti lobogót 

állandóan kitűzve kell tartani.” A zászlóra vonatkozó előírásokat az említettrendelet 

tartalmazza.  

A kormányrendelet a középületek fellobogódásának egyes kérdéseiről előírja a középületek 

számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel lobogózás szabályait. 

A zászló állandó minőségének megtartásáról és azok kihelyezéséről a vezető gondoskodik.  

 

3. Az óvoda vezetése és szervezete 
 

3.1 Az óvoda vezetősége,jogköre, felelőssége 
 
Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 

A vezetőségnek célja, hogy a szervezet működéséhez a feltételeket biztosítsa, 

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

szervezettsége, hatékonysága révén a szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását. 

A vezetőség tagjai: 

cdp://1/A0000132.KOR/
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 intézményvezető 

 intézményvezető –helyettes 

 szakmai munkaközösség vezetők 

A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között az éves munkatervben jelzettekalapján 

folyamatos.Azintézkedésekről,aszerzettinformációkrólkölcsönösentájékoztatják 

egymást.Avezetőkközöttimunkamegosztástjelenszabályzatésamunkakörileírás 

tartalmazza,melyazSZMSZmellékletétképezi. 

A feladatok elosztásának alapelvei: az arányos terhelés és a folyamatosság. Utasítási 

joggyakorlása: 

A magasabb vezető, valamint vezető beosztásban dolgozó alkalmazottak a hozzájuk 

rendelt munkatársak, munkatársi közösségek tekintetében utasítási és ellenőrzési joggal 

rendelkeznek. Az utasítási és ellenőrzési jogkör kiterjedését minden dolgozó esetében 

világosanmegkellhatározniamunkakörileírásban. 

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

jogot. 

A vezetői értekezlet feladata: 

 tájékozódásszakmaiközösségekmunkájáról,ajövőbelifeladatokáttekintése 

 ünnepek, programokegyeztetése. 

A megbeszéléseket az óvodavezető készíti elő és vezeti. A megbeszélésekről feljegyzés 

készül. A vezetők a megbeszéléseken beszámolnak a feladataik elvégzéséről, illetve 

továbbítják az információkat az értekezleteken született döntésekről a vezetésük alatt lévő 

dolgozóknak és fordítva a munkatársaktól a vezetőség felé átadják a felmerült kérdéseket, 

ügyeket. Az óvoda vezetője a vezetői ellenőrzés szabályzatban foglaltak szerint 

munkafolyamatbaépítettellenőrzésifeladatokatisellát. 
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3.2 Az intézményvezető 
 
Az intézmény élén az intézményvezető áll, kinevezési jogát a Fenntartó gyakorolja. 

 

A vezető óvónőt a Péceli Református Egyházközség Presbitériuma nevezi ki. A kinevezés 5 nevelési 

évre szól. / EKtv. 21.§. (6), 57. §. (1)-(2) / 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény meghatározza az intézményvezetői megbízás 

feltételeit az alábbiak szerint: 

Nkt. 67. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: 

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. 

mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, … 

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

(7)  Az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános 

pályázat, vagy meghívás útján történik… 

Az Nkt. 67. § (1)bekezdésének a) szakasza tehát elrendeli, hogy a köznevelési intézmény vezetői 

feladatainak ellátásával kizárólag az adott intézményben pedagógus-munkakör betöltésére alkalmas 

végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező kollégát lehet megbízni. A b) szakasz pedig azt rendeli 

el, hogy intézményvezetői megbízást kizárólag intézményvezetői szakképzettséggel, azaz pedagógus 

szakvizsga keretében szerzett, a vezetési ismeretek megszerzését tanúsító intézményvezetői diplomával 

rendelkező pedagógus számára lehet adni.  

Nkt. 31. § (1)  Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények az e 

törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és szervezhetik 

tevékenységüket. 

(2)  Ha a nevelési-oktatási intézményt a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személy 

tartja fenn: 

d) a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást, nem kell 

alkalmazni a 67. § (7) bekezdésében és a 83. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltakat. 

Nkt. 68. § (2): Az egyházi intézmények vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a 

fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. 

 

 

A megbízás a megbízólevélben rögzített határidő lejártával, illetve az új státusz kinevezéssel 

történő betöltésével automatikusan érvényét veszíti. /EKtv. 69. §. (1)/ 

A vezető óvónő betegsége, tartós akadályoztatása esetén a Fenntartó helyettes vezető 
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óvónőtbízmegavezetőifeladatokellátásával.Amegbízáshatározottidőreszól.Haa vezető óvónő a 

helyettesítési megbízás lejárta után sem tudja ellátni feladatait, a megbízás 

időtartamameghosszabbítható. 

Az intézményvezető munkaköri leírását a Fenntartó készíti el egyeztetve 

az óvodavezetővel. 

Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja a jogszabályok 

maradéktalan figyelembevételével a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló, az 

intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat. 

Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 

jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határozzák meg. 

Az intézményvezető - a köznevelési törvénynek megfelelően egy személyben felelős: 

 

 Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyért, amelyet jogszabály, 

nem utal máshatáskörébe. 

 Azintézményiszabályzatokelkészítéséért. 

 Az intézmény pedagógiai programjának és más belső szabályzatának jóváhagyásáért. 

 Az intézményképviseletéért. 

 A nevelőtestületvezetéséért. 

 A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerűmegszervezéséértésellenőrzéséért. 

 Azintézményszakszerűéstörvényesműködéséért. 

 A feladatok arányoselosztásáért. 

 Agyermekekfolyamatos, önmagukhoz mértfejlesztéséért. 

 Az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. 

 Agazdálkodásilehetőségekésakötelezettségekösszhangjáért. 

 Az intézmény besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatokat 

nyomonkövető(monitoring)rendszerműködtetéséért. 
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 Az intézményi számvitelirendért. 

 Afolyamatbaépített,előzetesésutólagosvezetőiellenőrzés,valamintabelső 

ellenőrzésmegszervezéséértéshatékonyműködéséért. 

 Apedagógiaimunkamagaselvárásoknakmegfelelőmegvalósításáért. 

 Aszervezetiéstanulásikultúraszínvonalánakemeléséért. 

 Atanítástésneveléstegységes,tervezettpedagógiaifolyamatkéntkezelésért. 

 Iskolaköteles korú gyermekek fejlettségének megaállapításához a helyileg kidolgozott saját 

mérések valóelvégeztetéséért. 

 Amérésieredményekbeépítéséértanevelési-tanulásifolyamatba. 

 Anemzetiésóvodaiünnepekmunkarendhezigazodó,méltómegszervezéséért. 

 Azalkalmazottiésaszülőiszervezetekkelvalómegfelelőegyüttműködésért. 

 Apedagógusetikanormáinakbetartásáértésbetartatásáért. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért az intézményben. 

 Anevelőmunkaegészségesésbiztonságosfeltételeinekmegteremtéséért; 

 Amunka-,éstűzvédelmitevékenységmegszervezéséért. 

 A gyermekbalesetek megelőzéséhez szükséges feltételek

biztosításáért, a feladatellátásellenőrzéséért. 

 Agyermekek rendszeres egészségügyi megfigyelésének megszervezéséért. 

 Apedagógusiközéptávútovábbképzésiprogramelkészítéséért. 

 Apedagógusoktovábbképzésénekmegszervezéséért. 

 A munkáltatói jogokgyakorlásáért. 

 A közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszeréhez (KIR) kapcsolódó 

közérdekű információ-szolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért; a különös közzétételi, 

valamint a helyben szokásos közzététellel kapcsolatos feladatok saját weboldalon keresztül 

történőellátásáért. 

 Az adatvédelmi szabályokmegtartásáért. 

 Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, az irattári terv és az iratkezelési 

előírások folyamatos összhangjáért, megfelelő irattár kialakításért és működtetéséért, az 

iratkezeléshez szükséges feltételek biztosításáért, az iratkezelés felügyeletéért. 

 Az intézmény használatába adott vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői jogok 

rendeltetésszerűgyakorlásáért. 
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 Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, a Fenntartó által 

közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelőellátásáért. 

 Az intézmény gazdálkodásában, a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az 

eredményesség követelményeinek érvényesítéséért. 

 A tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 

szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességért és hitelességéért. 

Az intézményvezető feladata: 

 

 Kapcsolatot tart és együttműködik az intézmény Igazgató tanácsával, a Péceli 

Református Egyházközség Presbitériumával, mint Fenntartóval,Magyarországi 

Református Egyház Zsinati Oktatásügyi Irodával, valamint Pécel Város 

Önkormányzatával 

 Az intézményvezető köteles valamennyi egyházi vagy állami részről kért 

adatszolgáltatás másolatát 8 napon belül a Fenntartónak, az egyházkerületi valamint a 

zsinati oktatásügyi irodánakmegküldeni. 

 Az alkalmazotti közösségi értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, a vezetői testület 

üléseinek előkészítése, vezetése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának 

megszervezése ésellenőrzése. 

 A nevelőmunka irányítása, értékelése és ellenőrzése, az intézmény tevékenységének 

koordinálása. 

 A nevelőtestület ösztönzése önmaguk fejlesztése iránt, ennek érdekében belső 

továbbképzéseketszervez,munkacsoportothozlétre. 

 A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez, a Pedagógiai 

Program megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és módszertani feltételek 

biztosítása. 

 Gondoskodik a szakirodalom folyamatos gyűjtéséről és beszerzéséről, elhelyezi 

azokatazóvodaerre a célra kijelöltszobájában,különkönyvtártnemüzemeltet. 

 Aszülőiszervezetekkelvalóegyüttműködésaközépvezetőkbevonásával. 

 Részvétel a Református Pedagógiai Intézet és az oktatásirányítás által szervezett 

továbbképzésekenésszakmainapokon. 

 A továbbképzési stratégia megvalósítása (a belső önértékelés és a tanfelügyelet által 

feltártfejlesztendőterületekfigyelembevételével). 
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 Szakmai együttműködésirányítása. 

 Éves(működési)munkatervésazarraépülőbeszámolóelkészítése. 

 Költségvetésiéspénzügyibeszámolóelkészítése. 

 A kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási, képviseleti jogkör gyakorlása. 

 Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 

jogszabálynemutalmáshatáskörébe. 

 Az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, 

hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízástadhat. 

 A gazdálkodási és iratkezelési feladatokban közreműködő óvodatitkár, munkájának 

közvetlenirányítása. 

 Gyakorolja a kötelezettségvállalási jogkört az óvoda Pénzkezelési Szabályzatának 

megfelelően. 

 Kialakítja és működteti az intézményen belül azokat a folyamatokat, amelyek biztosítják 

a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és 

eredményesfelhasználását. 

 Döntazintézményműködésévelkapcsolatbanmindenolyanügyben,amelyet jogszabály, 

alkalmazotti szabályzat, egyéb belső szabályzat nem utal más hatáskörébe, dönt az 

intézményen belüli hatásköri és egyéb vitákban, kivizsgálja a bejelentéseket 

éspanaszokat. 

 Gondoskodik a katasztrófa, tűz- és polgári védelmi, valamint a munkavédelmi feladatok 

ellátásáról (részletes feladatait a Munkavédelmi Szabályzat és a Tűzvédelmi 

Szabályzattartalmazza). 

 Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott – 

feladatokat. 

Az intézményvezető kizárólagos jog és hatásköre a munkáltatói és a kötelezettségvállalási 

utalványozásijogkör. 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a Fenntartó felé: 

 

 Az intézmény egész működésére: gazdasági költségvetés, beszámoló), tanügyi, 
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működtetési,pedagógiai,munkáltatóitevékenységére. 

 Abelsőellenőrzések,értékelések,adatszolgáltatásoktapasztalataira. 

 

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

 

3.3 Az intézményvezető átruházott hatáskörei 
 
A vezető képviselet jogkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távollét, 

vagymásakadályoztatásaeseténkivéve,haaFenntartómáskéntnemrendelkezik. 

Az intézmény képviselőjeként járhatnak el az egyes vezetők a következők szerint: 

 

 Az egyes vezetők a helyettesítési rend szerint járhatnak el az intézmény 

képviselőjeként. 

 Az intézményvezető egyedi felhatalmazása alapján a felhatalmazásban 

meghatározott ügyben és időtartamig jogosult az intézmény képviselőjeként eljárni. 

 AzegyesvezetőkaFenntartóelőttazadottterületükügyébenjogosultakkülön 

felhatalmazásnélkülisképviselniazintézményt. 

Az óvoda vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő 

hatásköröket ruházza át a képviseleti jogosultság köréből az intézmény szakmai 

képviseletét a szakmai munkaközösségek vezetőire; a munkáltatói jogköréből 

nevelőmunkát közvetlenül segítő és az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak közvetlen 

irányítását, munkájuk szervezését és ellenőrzését az óvodavezető helyettesre. 

Az óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében: 

 

 Azóvodaműködésétmegállapítószabályzatokat,vezetőiintézkedéseket. 

 Azintézménynevébenkiadottleveleket. 

 A munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések 

iratait. 

 Óvodai beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések 

dokumentumait. 

 Azintézményiköltségvetéseketésköltségvetésibeszámolókat. 

 Mindazoniratokat,melyekazóvodaegészétérintik. 
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 A rendszeres statisztikaijelentéseket. 

 Mindazokataziratokat,amelyekbenakiadmányozásjogátmagánaktartottafenn. 

 

Az óvodavezető - helyettes kiadmányozza: 

 

 Amegkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valamint egyéb kiadmányokat, 

amennyiben azok kiadmányozását az óvodavezető nem tartotta fenn, 

ésarramásnemkapottfelhatalmazást. 

 A feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra adandó 

válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedéseket, megkereséseket, 

amennyiben,azokkiadmányozásátavezetőnemtartottafenn,ésarramásnem 

kapottfelhatalmazást. 

 

 

3.4 Az óvodavezető-helyettes 
 
Vezetői tevékenységét az intézményvezető megbízásával, annak közvetlen irányítása 

mellett végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja, 

vezetői megbízásához a Fenntartó egyetértése szükséges (köznevelési törvény 32.§ (1) c) ). 

Az intézményvezető helyettesmunkakörileírásátazintézményvezetőkészítiel. 

 Azintézményvezetőtávollétébenteljesfelelősséggelvégziavezetésifeladatokat. 

 A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység 

irányításában. 

 Közvetlenül szervezi és irányítja a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak, a 

munkáját. 

 A pedagógusok munkaidő beosztását megszervező-az egyenletes terhelés figyelembe 

vételével 

 Ahelyettesítésielszámolásokathatáridőreelkészíti. 

 Előkészíti az átsorolásokat, azokat rögzíti 

 Betegállománnyal kapcsolatos rögzítési feladatait határidőn belül elvégzi. 

 Új vagy kilépő munkavállaló dokumentációinak, elszámolásának ügyeit előkészíti 

 Évente egyszer a vezető utasítására ellenőrzi a személyi anyagok tartalmát. 
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Az intézményvezető - helyettes felelős: 

 

 Nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak irányításáért,

tevékenységük ellenőrzéséért ésértékeléséért. 

 Apedagógusokszakmaimunkájánakellenőrzésébenvalórészvételéért. 

 Aszülőiszervezetműködéséneksegítéséért. 

 A helyettesítési beosztáselkészítéséért. 

 A pedagógus és a nevelő –oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő 

nyilvántartásának vezetéséért,elszámolásáért. 

 Szabadságokütemezéséértésnaprakésznyilvántartásáért. 

 A HACCP rendszerműködtetéséért. 

 Az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok 

előkészítéséért. 

 A gyermekbalesetekmegelőzéséért. 

 Apedagógusokévesbeiskolázásitervénekelőkészítéséért. 

 

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 

 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed: 

 Amunkakörileírásábanszabályozottfeladatokvégrehajtására. 

 Azintézménytérintőmegoldandóproblémákjelzésére. 

 

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

azintézményt külső szervek előtt. 

Kiadmányozási joga: jelen szabályzat rendelkezései alapján. 
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3.5 Szakmai munkaközösség vezetők 
 
A nevelőtestület - az intézményvezető javaslata alapján - a szakmai munkaközösség tagjai 

közül évenként munkaközösség-vezetőt választ a munkaközösség saját tevékenységének 

irányítására,koordinálására.Őtazintézményvezetőbízzamegegynevelésiévreafeladatok 

ellátásával, aminek tényét az óvoda éves munkaterve rögzíti. A megbízás 

meghosszabbítható legfeljebb öt évre. 

Feladata: 

 

 Aszakmaimunkaközösség,önálló,felelősvezetése. 

 Amunkaközösségműködésitervénekelkészítése. 

 Aműködéshezszükségesfeltételekbiztosítása. 

 Értekezletekösszehívása,bemutatófoglalkozásokszervezése. 

 Azújmódszerek,eszközök,elméletiésgyakorlatiismeretekközzététele. 

 Apedagógiaimunkaszínvonalánakemelése. 

 Az intézmény szakmai munkájának irányításában való részvétel, tervezésében, szervezésében 

és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusokértékelésénél. 

 A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítése. 

 Kutatások, kísérletek segítése, szakirodalmi anyag feldolgozása, felhasználása a 

gyakorlatimunka korszerű segítéséhez. 

 Írásos elemzés, értékelés a munkaközösség munkájáról a nevelési évvégén, 

beszámolóanevelőtestületelőtt,javaslatokatovábbfejlesztéshez. 

 A pedagógiai szemlélet korszerűsítése, a gyakorlati pedagógia

kiemelkedő eljárásainakterjesztése,apedagógusokközöttimunkakapcsolatfejlesztése. 

 Mérésiszempontok,módszerek,eljárásokkimunkálásaamunkaközösségtagjaival. 

 Szakterületén egységes követelményrendszer kialakítása: a gyermekek 

ismeretszintjénekfolyamatosellenőrzése,mérése,értékelése. 

 Apedagógusoktovábbképzésének,önképzésénekszervezése,segítése. 

 A költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok

véleményezése, felhasználása. 

Szakmai munkaközösség vezető jogai: 

 

 Ellenőrzi és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség Pedagógiai Programhoz igazodó 

évesütemtervét. 
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 Segíti a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, az ütemterv szerinti előrehaladást és 

azeredményességet. 

 Hiányosságnálintézkedéstkezdeményezavezetőfelé. 

 Javaslatot tesz a szakmai továbbképzésekre. 

 

Felelőssége kiterjed: 

 Amunkaközösségévesmunkájárólszólóírásbeliértékeléselkészítésére. 

 Azévesmunkatervbenátruházottellenőrzésifeladatokelvégzésére. 

 

Képviseleti joga: A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az 

intézmény vezetősége felé, és az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken. 

 

3.6 Alkalmazotti közösség 
 

Az alkalmazotti közösségét az intézmény összes alkalmazottja alkotja, munkavégzésükkel 

kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve szabályozza.  

Nkt. 32. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház tartja fenn: 

-  a pedagógusok és egyéb munkavállalókkal szemben világnézeti és hitéleti szempontokat 

érvényesíthet, alkalmazási feltételként írhat elő, korlátozhatja, hogy a pedagógus saját 

világnézete és értékrendje szerint végezze nevelőmunkáját (ld. Nkt. 63. § (1) bekezdés d), 

- SZMSZ-ében és házirendjében az egyház tanításával összefüggő viselkedési és 

megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő, 

ennek megsértése esetén a pedagógus ellen eljárás indítható. 

 

Az alkalmazottak egy része nevelő-oktató munkát végző óvodapedagógus, a többi dolgozó 

a nevelő-oktatómunkátközvetlenülsegítőmásalkalmazott. 

 

Azalkalmazottiközösségtagjai,munkaviszonyukkezdetekorfogadalmatteszneka péceli 

református gyülekezet előtt. A fogadalomtétel időpontját a Fenntartó határozza meg. A 

fogadalomtételszövege: 

„Én XY az élő Isten és a gyülekezet színe előtt fogadom, hogy munkámat a Péceli 

Református Egyházközség Harangvirág Óvodájában Isten elhívása alapján, Isten Igéje, 

református anyaszentegyházunk és hazánk törvényei értelmében végzem, Isten dicsőségére. 

Ehhez kérem Isten segítségét” 

 

cdp://1/99200022.TV/
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Az alkalmazotti közösség jogai: 

 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, 

javaslattételi,véleményezési,egyetértésiésdöntésijogokilletikmeg. 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a 

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. A jogszabályban biztosított véleményezési és 

javaslattételi joggal rendelkező közösségeken kívül az óvoda működési körébe tartozó 

kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az óvoda minden alkalmazottja és 

közössége. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítés során a 

döntésijogkörgyakorlójánakmérlegelniekell. 

Egyetértésijogazintézkedésmeghozatalánakfeltétele.Ajogkörgyakorlójaazadott kérdésben 

csak úgy rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel 

ténylegesenegyetért. 

A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, 

amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes 

felelősséggel egy személyben – testületi jogkör esetén a testület egyszerű többség 

(50%+1fő) alapján dönt. 

A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. A döntési jogkör 

gyakorlójánakazírásbankifejtettjavaslattal,véleménnyelkapcsolatosálláspontjáta 

javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. Az alkalmazotti közösség tagjainak részletes 

feladataitaszemélyreszólómunkakörileírásokszabályozzák. 

 

 

3.7 A nevelőtestület 
 
Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben alkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 

közössége alkotja. 

A nevelőtestület határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját. A 

munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket, a köznevelési törvényés 

végrehajtási rendeletei, a munka törvénykönyve és a Református Közoktatási Törvény 

szabályozza. 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező 

testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és 
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döntéshozó szerve, törvényben továbbá az e szabályzatban meghatározott kérdésekben és 

más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő 

jogkörrelrendelkezik. 

A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok: 

 

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét az Nkt. 

70.§.(2), valamint annak végrehajtási rendelete határozza meg. 

A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt 

érintőügyben. 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

 

 a pedagógiai programelfogadása, 

 az SZMSZ elfogadása, 

 az éves munkatervelfogadása, 

 azóvodamunkájátátfogóelemzések,értékelések,beszámolókelfogadása, 

 a továbbképzési programelfogadása, 

 anevelőtestületképviseletébeneljárópedagóguskiválasztása, 

 a házirendelfogadása, 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

véleménykialakítása, 

 jogszabályban meghatározott másügyekben 

 

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések: 

 

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

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak megoldására, ha 

a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint ha az óvoda vezetője szükségesnek látják. A 

rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási időn kívül a 

kezdeményezéstőlszámítottnyolcnaponbelülkellösszehívni. 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a 

pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. 
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Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha azt a Szülői Szervezet kezdeményezte. 

Az óvoda rendes nevelőtestületi értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és 

időponttal az intézmény vezetője hívja össze. 

Anevelőtestületiértekezletetazintézményvezetőkészítielő.Anevelőtestületírásos előterjesztés alapján 

tárgyalja a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv, az óvodai munkára irányuló 

átfogó elemzések és a beszámolók elfogadásával kapcsolatos napirendipontokat. 

A nevelőtestületi értekezlet levezetését az intézményvezető, akadályoztatása esetén a 

helyetteslátjael.Ajegyzőkönyvhitelesítéséreazértekezletkétnevelőtestületitagot választ. 

Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a 

határozatot az intézményvezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell 

megszövegezni. A határozatokat nevelési évenként sorszámozni 

kell,ésazokatnyilvántartásbakellvenni(határozatoktára). 

A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv 

készül, mely tartalmazza: 

 ahelyet,időt,azértekezletnapirendipontjait,ajegyzőkönyvezetőéshitelesítők nevét 

 a jelenlévők nevét,számát 

 azigazoltan,illetveigazolatlanultávollévőknevét 

 a meghívottaknevét 

 a jelenlévőkhozzászólását 

 amódosítójavaslatokegyenkéntimegszavaztatását 

 ahatározatelfogadásánakszavazásiarányát 

 

A jegyzőkönyvet az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. A 

jegyzőkönyvet az intézményvezető, a nevelőtestületi tagok közül két hitelesítő - akik közül 

egyik a jegyzőkönyvvezető - írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat 

rögzítő jelenléti ívet, melyet a jegyzőkönyvet aláírók hitelesítenek. 

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit és 

határozatait - kivéve jogszabályban meghatározott titkos szavazás esetén – nyílt 

szavazással,egyszerűszótöbbséggelhozza. 
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Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a 

nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének 

határozatképességéhez az óvodában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges. 

A határozatképesség eldöntésénél figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek alkalmazotti 

jogviszonya szünetel, amennyiben a meghívás ellenére nem jelent meg. 

A nevelőtestület véleményét írásba foglalja, mely tartalmazza a szakmai munkaközösség 

véleményétis. 

Az intézmény vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések támogatásáról 

(vagy elutasításáról) a nevelőtestület titkos szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt 

szavazássalhozza. 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása: 

 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból – 

meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 

gyakorlásátátruházhatjaaszakmaimunkaközösségre. 

Azátruházottjogkörgyakorlójaanevelőtestületettájékoztatniköteles–afélévenkénti 

nevelőtestületi értekezleten vagy rendkívüli esetben azonnal – azokról azügyekről, 

amelyekbenanevelőtestületmegbízásábóleljár. 

A megbízást az óvoda vezetője a feladat ellátására, annak időtartamára, határozott időre 

adja.(kivéveavezetőválasztástbonyolítóbizottság) 

A megbízásnak tartalmazniakell 

 a bizottságfeladatát 

 a bizottsághatáskörét 

 a nevelőtestületelvárását 

 a beszámolásformáját 

 a bizottság vezetőjének, tagjainak megbízását  

Ilyen bizottságlehet 

 Pályázatfigyelő és készítőbizottság 

 Panaszt kivizsgálóbizottság 

 Program beválást vizsgálóbizottság 



40  

 

A nevelőtestület az éves munkatervében rögzíti a nevelési évben működő bizottságot, a 

bizottságok vezetőjének, tagjainak nevét, meghatározott esetben az eljárásrendet. 

Amennyiben a nevelési év során alkalmi és előre nem tervezhető bizottság felállítására van 

szükség,azévesbeszámolóbankellutólagrögzíteniatevékenységüket. 

 

3.8 A szervezeten belüli kapcsolattartás rendje 
 
A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült 

feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik: 

Az alkalmazotti közösség, ezen belül: 

 a nevelőtestület-óvodapedagógusok 

 a szakmai munkaközösség 

 a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák, karbantartó, óvodatitkár, élelmezési munkatárs, 

konyhás, takarító, és pedagógiaiasszisztensmunkakörbendolgozókközössége 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott 

képviselők közreműködésével – az óvodavezető fogja össze. 

A kapcsolattartás formái: értekezletek, megbeszélések, fórumok, rendezvények. 

A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi - 

alkalmazottiértekezletekreavonatkozónapirendiponthozadöntési,egyetértésiés véleményezési, 

javaslattételi jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált 

képviselőtmegkellhívni,nyilatkozatukatjegyzőkönyvbenkellrögzíteni. 

 

3.9 Az óvodapedagógusok 

Felettük az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Jogszabályokban 

megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel 

rendelkező közösséget alkotnak. Csoportonként két óvodapedagógus dolgozik 

hetiváltásban.Közvetlenfelettesükazóvodavezető. Csoportjainkban nincs csoportvezető óvónő. 

Mindkét pedagógus egyformán felelős a csoport életét érintő nevelési, pedagógiai, szervezési, 

dokumentációs feladatokért, és a szülőkkel való folyamatos hiteles kommunikáció biztosításáért. 
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Heti kötelező óraszám: 32 óra, heti munkaidő 40 óra.  

Délelőtti beosztás: 

Hétfőtől – csütörtökig: 07.30 - 14.00-ig.  

Pénteken:07.30–13.30-ig 

Előzetes beosztás, ill. hiányzások esetén a dolgozóval történt egyeztetés alapján az 

óvodapedagógusok között váltakozvakerülsorareggel6.30-07.30óraközöttiügyeletre. 

Délutáni beosztás: 

Hétfőtől - csütörtökig: 10.30 - 17.00-ig. 

A délutáni ügyeletet tartó óvodapedagógus: 16.30,ill,16:45 - 17.30-ig dolgozik, szintén előre 

kijelölten heti váltásban. 

Pénteken: 11.30 – 17.30-ig 

 

Feladata: Az Nkt. 62. § (1) bekezdésében megfogalmazottakon túl: 

 

 Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos 

pedagógiaifeladatokat. 

 Az érvényes intézményi pedagógiai programnak, a munkaközösség-vezetők 

iránymutatásainak megfelelően, felelősséggel és önállóan, saját módszerei és a 

vezető általellenőrzött,valamintazintézményvezetőáltaljóváhagyottsajátütemterve 

szerintnevel. 

 Az éves ütemtervben leírt foglalkozások megtartása kötelező. Az éves tervektől való 

esetlegeseltérésvagyváltoztatásindokoltesetbenhelytállólehet. 

 Szakmai autonómiája, hogy a szakmai munkaközösség által megfogalmazott és a 

nevelőtestület által elfogadott ütemtervi kereteken felül szabadon választja meg a 

foglalkozásokhozamódszereketésszakmaianyagot. 

 A tanulás irányítása során személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a gyermek 

személyiségénekkibontakozását. 

 Figyelembe veszi és tiszteletben tartja a gyermekek egyéniségét, életkori 
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sajátosságait, és az eltérő fejlődési ütemüket. Törekszik az esetleges hátrányok 

csökkentésére, és a gyermeket önmagához mérten a legjobb egyéni képességeinek 

kibontakoztatására bíztatja. A gyermekhez való viszonyulásában mindig a szeretet és 

az elfogadás az elsődleges.  

 Mindennevelésiévelsőszülőiértekezleténaszülőkkelismertetiagyermekek értékelési 

rendszerét, majd évente kétszer írásban is értékeli a gyermekeket és azt ismerteti 

aszülőkkel. 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek közül a tehetség ígéretes gyermekek 

számára egyéni fejlesztési irányokat keres. Törekszik a kiemelkedő képességűgyermekek 

számára képességeiknek megfelelő ismeretek, többlet- tudás és fejlesztés biztosítására. 

 Különösgondotfordítahátrányoshelyzetűgyermekekfelzárkóztatására. 

 Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt 

ésazamortizációtjelentiazintézményvezetőnek. 

 Csoportjábanműködtetiaveszélyeztetettségetészlelőésjelzőrendszert. 

 Csoportjában elvégzi az egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel 

kapcsolatosfeladatokat. 

 Munkájához szükséges ismeretek megszerzését folyamatos önképzéssel gazdagítja. 

 7évenkéntelvégziakötelezőképzéseket.(min.:120óra) 

 Adminisztrációs tevékenységéhez az informatikai eszközök használatának 

képességét folyamatosanfejleszti. 

 Törekedjenazírásbelimunkákelektronikusformábantörténőelvégzésére. 

 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat 

megfelelőenalkalmazza. 

Adminisztratív teendők ellátása: 

 

 Csoportnapló naprakész vezetése. 

 Afelvételi-éshiányzásinaplónaprakészvezetése. 

 A gyermekek hiányzásainak igazolására szóló igazolások összegyűjtése,leadása az 

óvodatitkárnak 

 Vezeti a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációt (gyermeki portfóliót), a 

gyermek anamnézisét, valamint a testi, szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi 

fejlődésével kapcsolatos információkat részleteiben lebontva az óvodai nevelés teljes 
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időszakára kiterjedően (Gyermekeink egyéni fejlődési üteme, a fejlesztés iránya, 

tartalma, személyre szabott értékelése, illetve egyéni mérési eredményei, 

szakvéleményei, 

egyébdokumentumaiazóvodapedagógusokáltalvezetettúgynevezettegyénifejlődési 

naplóban érhetőktetten). 

 Amérésekadatainakvezetése,elemzése. 

 Az intézményvezetés vagy a munkaközösség-vezető kérésére

szociometriai, pedagógiaifelmérésekelvégzéseésösszegezése. 

 Statisztikák határidőre történőelkészítése. 

 A gyermek szülőjének írásbeli nyilatkozatát beszerzi minden olyan óvodai 

döntéshez, amelybőlaszülőrefizetésikötelezettséghárul. 

 Összegyűjti az eseteleges szülői döntésekről szóló adatokat (igényfelmérés, hozzájárulások, 

stb.). 

 Szülőkkel történő megbeszélésekről, fogadóórákról jegyzőkönyvet készít, ezt kérés nélkül 

bemutatja az óvodavezetőnek. 

 Szülőiértekezletekenjegyzőkönyvetkészít. (napló része) 

 A csoportos dajkával, havi rendszerességgel megbeszélést folytat, melyet dokumentál.(napló 

része) 

 Az intézményvezetővel konzultál a gyermekek iskola készültségi szintjéről és 

amennyibenszükségesszakvéleménytíraSzakértőiBizottságoknak. 

Felelőssége: amunkakörileírásban,illetveazóvodabelsőszabályzataibanráháruló 

feladatokra,illetveamunkájáhozleltárszerintieszközökfelelősségéreterjedki. 

Beszámolási kötelezettsége: Év végén az egész éves teljesítményét kell értékelnie írásban 

a nevelőtestületnek. A csoportban megvalósuló teljes pedagógiai folyamatot az 

óvodapedagógus adminisztratív teendői ellátásával és az elkészült gyermeki 

produktumokkal támasztjaalá. 

 

3.10 A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók közössége 
 
Pedagógiai asszisztens: 1 álláshely 

 

Felettükazáltalánosmunkáltatóijogokatazintézményvezetőgyakorolja.Munkájáta vezető 

helyettes által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor 
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hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és munkaköri leírása alapján végzi. 

Beosztása, munkaideje: az intézmény aktuális igénye szerint. 

Főbb tevékenységek: 

 Azintézménybenfolyópedagógiaimunkasegítése: 

 Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítésérőla pedagógusok iránymutatása 

szerint. 

 Óvónőiútmutatásalapjánönállóanegyénivagykiscsoportosfejlesztéstvégez. 

 Amegtanultfejlesztőterápiákegyeselemeitagyermekekkelgyakorolja. 

 Segítagyermekekiskolaérettségifelmérésében. 

 Afoglalkozásokonazóvónőirányításávalsegítiacsoportbanfolyómunkát,az eszközöket 

előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek 

előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy megfelelően 

tudjanakdolgozni. 

 Ügyelafolyosóirendre,aWCrendeltetésszerűhasználatára,akézmosásra,a 

gyermekekétkezésére, és minden egyéb gondozási feladatban. 

 Játékfoglalkozásokat önállóantart. 

 Az udvaron a levegőztetésnél, sétánál, kirándulásokon segít a gyermekek 

öltözködésében, az udvari rendmegtartásában,játékotkezdeményez. 

 Segítianevelőmunkát,agyermekekszokásrendjénekalakulását. 

 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kísérik a 

gyermekcsoportot,felügyelveabiztonságosközlekedésre. 

 Szemléltetőeszközöketkészít,azokatkarbantartja,előkészítiakövetkezőnapokra. 

 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, a gondjára bízott gyermekek testi 

épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. 

Beszámolási kötelezettsége: évente egyszer írásban az óvodavezető felé. 
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Dajkák: 5 álláshely 

 

Felettük az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Jogszabályokban 

megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel 

rendelkező közösséget alkotnak. Közvetlen felettesük az óvodavezető- helyettese. 

Munkaidő beosztása: 

 

Délelőtt: 06.30 - 14.30 -ig, 

Köztes időben: 8:00-16:00-ig 

Délután: 9:30 - 17.30 -

igFeladata: 

 Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket. közreműködik a 

gyermek egész napi gondozásában a környezet rendjének, tisztaságának 

megteremtésében. ellátja a környezetgondozási és baleset-megelőzési teendőket, 

kisebb baleseteknél elsősegélytnyújt. 

 A biztonságos játék feltételeinek megteremtése, - a játékeszközök kezelése, 

tisztántartása,-balesetésfertőzésveszélyelkerülése 

 Munkáját a gyermek óvodai napirendjéhez igazodva az óvónők irányítása mellett 

szervezi ésvégzi. 

 Segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási

teendőkellátásában. 

 Azétkezésekkulturáltlebonyolításábanaktívanközreműködik,segítazételek 

kiosztásában,azedényekleszedésében. 

 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a 

gyermekek jelénekfigyelembevételével. 

 Ateremszellőztetésérőlgondoskodiklefekvéselőtt. 

 A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök

előkészítésében közreműködik,azóvónőútmutatásaitkövetve. 

 Agyermekérkezésekoréstávozásakorszükségszerintsegítazöltözőben. 

 Segítianevelőmunkát,agyermekekszokásrendjénekalakulását. 

 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermek- 

csoportot,felügyelveabiztonságosközlekedésre. 
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 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem 

jön. 

 Arábízottnövények, (állatok – az intézményben 

megengedett)napigondozásbanrésztvesz 

 Továbbáamunkakörileírásábanszereplőfeladatokatlátjael. 

 

Szakmai követelmények: 

 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával 

hat az óvodás gyermekek fejlődésére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az 

elfogadás jellemző. A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. A technikai 

dolgozók a gyermekekről a szülőknek tájékoztatást nem adhatnak. Nevelési kérdésekben az 

érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushozirányítja. 

Mindencsoportbaegydajkavanbeosztva.Adélelőttdolgozó-kétegymásmellettlevő csoport ellátását, 

kiszolgálását biztosítja. A délután dolgozó hasonló feladatokkal szintén két csoport ellátását végzi. 

A dajkák átfedési időben saját csoportjukban végzik feladataikat. Műszakcserét nagyon indokolt 

esetekben csak a vezető - helyettes engedélyével lehetvégrehajtani. 

Felelősségekiterjedamunkakörileírásbantalálhatófeladatkörre,továbbáacsoport textíliáival, 

evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a csoport törésnaplóját. 

Beszámolási kötelezettsége szóban nevelési évzáró értekezleten. 

 

 

 

Óvodatitkár: 1 álláshely 

 

Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A 

nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől elkülönült feladattal rendelkező alkalmazott, 

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 

javaslattevőjogkörrelrendelkezik.Közvetlenfeletteseazóvodavezető. Főiskolai végzettség 

esetén a nevelőtestület teljes jogú tagja. 

Munkaidő beosztása: 08.00-16.00-ig tart, illetve az intézmény aktuális igénye szerint.  
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Feladatai: 

 Gyermekenkéntiéscsoportonkéntinyilvántartástvezet. 

 Elkészíti a rovat elszámolást, a számlákat tételesen bekönyveli, vezeti az 

elszámolásokat. Ezeket a könyvelő részére átadja. 

 Felelősséggel vezeti a munka és védőruha-nyilvántartást, a szakmaianyagok 

nyilvántartását. 

 Elvégzi a vagyonkezeléssel járó munkálatokat, leltározást, selejtezés előkészítést, 

stb. 

 Azóvodáraérvényesrendeleteket,utasításokatbetűrendesmutatóbabejegyzi. 

 Előkészíti a vezető részére a felvétellel, kilépéssel kapcsolatos adminisztrációt, 

szabadság-nyilvántartást,szükségszerintvégziapostázást. 

 Abalesetijelentéseketavezetőutasításaszerinthatáridőreelkészíti,elpostázza. 

 Ahelyettesítésielszámolásokathatáridőreelkészíti. 

 Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő 

betartását. 

 Vezetiavezetőutasításaszerintaszemélyinyilvántartólapokat. 

 Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor 

ellenőrizhetőállapotbanlegyenek,ésazügyvitelirendnekmegfeleljenek. 

 Személyianyagokatrendeziésfrissítiazintézményvezetőutasításaalapján. 

 Irattári selejtezéstvégez. 

 Avezetőutasításaszerintintéziésnyilvántartjaapedagógus-igazolványokat. 

 Közreműködikaszemélyzetiésmunkaügyiügyintézésben. 

 Beszedi az étkezési térítési díjat. A befolyt összeget a szabályzatokban leírt 

rendelkezéseknek megfelelőenkezeli. 

 Az óvoda önálló bérgazdálkodási jogköréből adódóan számítógépen végzi a 

béradatoknyilvántartását,naprakészenadatokatszolgáltatavezetőrészére. 

 Kapcsolatottartazóvodakönyvelőjével. 

 Gondoskodikazilletményekésbérügyekpontosadminisztrációjáról. 

 Kezeliavagyonkimutatástésahozzákapcsolódóadminisztrációt. 

 A vezető utasítása szerint kifizeti a napi kisebb összegű beszerzéseket az 

ellátmányból,arovatotpontosanelszámolja. 
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 Gazdálkodik azellátmánnyal- napi pénztárjelentést készít 

 Kapcsolatot tart a gyermek étkeztető beszállítóval, naponta vezeti a rendelési 

adagokat. 

 Kérésrevezetianevelőtestületiértekezletekésegyébjegyzőkönyveket. 

 VezetiatanulóásalkalmazottinyilvántartástaKIRrendszerben. 

 Kezeli a KIR különböző moduljait. 

 Elkészítiazévesstatisztikainyilvántartást. 

 Új programok installálása, beállítása. Informatikai segítségnyújtást végez az 

intézmény dolgozóinak.Rendszeres vírusellenőrzést és mentést készít. 

 Kapcsolattartás a szervízelő szakemberekkel,

meghibásodott gépek el- és visszaszállításánakmegszervezése. 

 Biztonságimentésekkészítése,archiválások. 

 Webes megjelenés, honlapaktualizálása. 

 Abelsőéskülsőlevelezőrendszerműködtetése,postamesterifeladatokellátása. 

 A Webről származó információk (pályázatok, rendeletek, jogszabályváltozások, 

oktatási segédanyagok stb.) letöltése és publikálása az érintettek feléaz éves 

munkatervbenmeghatározottfelelősirendszeralapján. 

 Hardverbeszerzésekintézése;szoftverbeszerzéseknélaszoftvervéleményezése. 

 Kollégáksegítéseamultimédiáseszközökhasználatában. 

 Leltárkészítés a munkahelyen lévő gépekről, valamint a hozzájuk

tartozó programokról. 

 Részvétel aselejtezésben. 

 Segíti az elektronikus iratkezelés intézményi eljárásrendjének elkészítését és 

működtetését. 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. Anyagi felelősséggel tartozik 

az általa kezelt készpénzt illetőleg. 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed: a térítési díj kezelésére és az 

ügyiratok vezetésénekkezelésére. 
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Karbantartási munkát végző alkalmazott: 1 álláshely 

 

Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Jogszabályokban 

megfogalmazott és saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel 

rendelkező közösséget alkot. Közvetlen felettesük az óvodavezető- helyettese. 

Munkaidő beosztása: napi 4,5 óra -06.30 - 11.00–ig, mely változhat az intézmény aktuális igénye 

szerint, és a vezetői utasításalapján. 

Feladata: 

 

 Folyamatosangondoskodikazépületbenlévőmeghibásodásokjavásáról. 

 Felelazutcafrontésazudvarfolyamatostisztántartásáért. 

 Téliidőszakbangondoskodikazóvodabalesetmentesmegközelítéséről. 

 Leltárilagfelelakiadottszerszámokért,akezelésébenlévőeszközökértéstárgyakért. 

 Kérésresegítségetnyújtadajkánakésazóvónőnek. 

 

Gondozónő és takarító: 1 álláshely 

 

Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. Közvetlen felettese a 

vezető- helyettes. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a takarító részben 

önállómunkával,részbenazóvodavezető-helyettesiránymutatásaalapjánvégzi. 

Munkaidő beosztása: napi 8 óra - 6.00-14.00-ig 

 

Munkaidejét- feladatától függően – előzetes megbeszélés alapján, a munkaköri leírásban 

rögzített osztott és folyamatos időben is végezheti. Ha az intézmény érdeke úgy kívánja, 

munkaidejétfolyamatosaniskötelesletölteni. 

Általános feladatok 

 

Ellátja a takarítási feladatokat. Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. 

Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény nevelési jellegét, ennek megfelelően 

teremtkapcsolatotagyermekekkel,szülőkkel. 
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Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat a 

munkaköri leírásában meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva 

ellássa: 

 Anapontakeletkezőszemetetszelektívtárolóbahelyezi. 

 A szőnyegeket napontaporszívózza. 

 Abútorokatnapontaportalanítja,azasztalokatfertőtleníti. 

 Ahelyiségekbennapontaatakarításidejealattszellőztetéstvégez. 

 A csoportszobákat és a folyosókat, valamint a mellékhelyiségeket (áhítatos szoba, 

felnőtt mosdó- öltöző, tornaterem, irodák, nevelői szoba stb.) naponta tisztítószeres, 

fertőtlenítős bő vízzelfelmossa. 

 Gondoskodik a felnőtt mosdók eszközeinek tisztán tartásáról, előkészíti a higiéniai 

eszközöket. 

 Havontaegyszernagytakarítjaaszobaiberendezéseket. 

 Ápolja,locsoljaabalkonládáknövényzetét, 

 Gondozzaafolyosónésazirodákbantalálhatónövényzetet. 

 

Alkalmanként jelentkező feladatok: 

 

Az intézmény nyitása, zárása hétvégi rendezvény esetén, a rendezvény során érintett 

munkaterület soron kívüli takarítása. Ezen feladatokat, az intézményvezető- helyettes 

különutasításanélkülellátja.Arendezvényeketkövetően,részvételazeredetirend 

visszaállításában. 

Köteles minden hónapban jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök, vegyszerek, 

tisztítószerek mennyiségiszükségletét. 

Felelőssége kiterjed: 

 

 a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos 

tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek 

illetéktelenekszámáranelegyenekhozzáférhetőek. 

 köteles a „Hibabejelentő füzetbe” beírni, ha a munkaterületén karbantartást igénylő 

állapototészlel. 
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 munkaterületénazintézményivagyonbiztonságáravalófelügyeletre 

 munkaterületéheztartozóhelyiségzárásárólvalógondoskodásra 

 

Beszámolási kötelezettsége: évente egyszer szóban az óvodavezető-helyettes felé. 

 

4. A jutalmazás elvei 
 

Odaítélésének intézményi feltételei: 

 

Az óvoda egyéni arculatának, helyi programjának megvalósítása érdekében kifejtett magas 

színvonalú többletmunkavégzés. Elismerése feladatfinanszírozással, kereset kiegészítésként 

minőségi bérpótlék formájában egy nevelési évre vonatkozóan adható. A konkrét személyekre 

vonatkozó döntés az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik, a 

nevelőtestületáltalelfogadottfeltételekmellett. 

Az értékelés alapelvei: 

 

Szolgáljaazintézménykiválóandolgozópedagógusainakelismerését. 

 Ameghatározottbértömegésszerűfelhasználása. 

 A minőségi munka megítélése összhangban legyen az EREDMÉNY-

EREDMÉNYESSÉG mérésével 

Céljaink: 

a Pedagógiai Program tartalmával, céljaival összhangban lévő feladatok magas színvonalú 

feladatvégzésének erősítése. A munkateljesítmény ösztönzése. 

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés elvei: 

 

 Aszakmaimunkaközösségekbenvalóaktív,alkotórészvétel. 

 Írásbeli feladatok elkészítésének igényessége: elemzése, összegzése, átfogó, óvoda 

arculatáraszabott,minőségfejlesztésteredményez. 

 Igényes,naprakésztanügy-igazgatásidokumentációvezetése. 

 Tevékeny részvétel a szakmai munka tartalmi megújításában: a Pedagógiai Program 

beválás folyamatosvizsgálatában. 
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 Az óvoda kapcsolatrendszerének működtetésében betöltött kiemelkedő szerep, az 

intézménymagasszínvonalúképviseléseazóvodánkívülirendezvényekenésa médiában. 

 Azóvodánkérdekeinekmegfelelőtanulmányokfolytatásailletvesikeresbefejezése. 

 Továbbképzéseken, módszertani rendezvényeken, szakmai konzultációkon való 

részvétel, eredményeinek, szakmai tapasztalatainak magas színvonalú és hatékony 

intézményihasznosítása. 

 Pályázatokon való aktívrészvétel. 

 Bemutatótevékenységek,előadásoktartása. 

 Egymásszakmaitevékenységének,gyakorlatimunkájánakmegismerése. 

 Azóvodaegyéniarculatának,jóhírnevénekalakításábanvalóaktívrészvétel. 

 Az intézményi Pedagógiai Program megvalósításában kifejtett magas színvonalú 

munka. 

 Szakmaimunkakiemelkedőszintű-hosszútávú–teljesítése. 

 Többletmunka,többletfeladatvállalása,végzése. 

 Szakmai önfejlesztés igénye, új pedagógiai, módszertani eljárásokra nyitottság, ezek 

alkalmazásaagyermekekfejlesztéseérdekében. 

 Pozitív emberi magatartás, kapcsolatalakító képesség (gyerekekkel, szülővel, 

munkatársakkal) konfliktuskezelések pozitív irányítása,segítségnyújtás, 

munkafegyelemben példaadómagatartás. 

Döntésének előkészítésében, véleményezési és javaslattevő jogkörrel az óvodavezető helyettes 

vesz részt. 

A javaslattétel időpontja: A nevelési évet záró értekezletre írásos javaslatok átadása a 

vezető részére. A nevelési évet nyitó értekezleten történik a közlésének időpontja. 

Javaslattételi lehetőséggel élhet minden óvodapedagógus a kidolgozott elvek alapján. 

Nem részesülhet jutalmazásban, aki a megelőző nevelési évben: 

 

 szóbeliésírásbelimegrovásbanrészesült 

 munkafegyelme nemmegfelelő 

 írásbelimunkák,beszámolók,határideinekelmulasztása 
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 ha igazolt távollétének időtartama meghaladta a 30 munkanapot  

 

Egyébszabályok: 

 bizonyításiidő:1év(újkollégaésGYES-rőlvisszatérőkollégaesetébenis) 

 haafelsoroltszempontokközüllegalább5feltételnekmegfelel 

 akülöndíjazásosmegbízatásokvégzésenemszempontamegállapításnál 

 egynevelésiévreszól,meghosszabbítható 

 

Nem pedagógus alkalmazottak jutalmazásban részesülhetnek, ha: 

 

 Beosztásánakmegfelelőmagasszintűaszakmaifelkészültsége. 

 Hajlandóságszakmaimunkájánakfejlesztésére. 

 Gyermekközpontú szemlélet agyakorlatban. 

 Szülőkkel kialakított partnerikapcsolat. 

 Példamutatómunkafegyelem,megbízhatóság,pontosság,alaposság. 

 Aktív részvétel a helyettesítésekben, feladatvállalási készség, többletmunka 

felajánlása. 

 Egyéniségével, emberi magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi

légkör kialakításához,aharmonikusegyüttműködéshez,életvitelepéldaértékű. 

A differenciált jutalom, mely lehet SZÉP- kártya, Kultúra utalvány, Könyvjutalom, készpénz, 

odaítéléséről e szabályzat alapján az óvodavezető dönt. 

 

A Harangvirág Református Óvoda – a hűség,és a magas színvonalú szakmai munka 

megbecsüléseként – „Harangvirág aranymedált” adományozdolgozóinak, mellyel együtt készpénz 

kifizetés is történik a munkatársnak. 

Adományozás ideje minden év december hónap. 

 

 

5.A felvételi eljárás során alkalmazott szempontrendszer 
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A Péceli Református Egyházközség lelkipásztora és presbitériuma az alábbiakban 

határozta meg a Harangvirág Református Óvoda felvételi szempontrendszerét: 

A köznevelési törvényben meghatározottakon túl az egyházközség szempontjai döntő 

jelentőségűek. 

 A felveendő gyermek reformátusnak megkeresztelt gyülekezeti tag, és a 

gyülekezettelepülésén lakik. (A szülő a keresztség alkalmával fogadalmat tett, hogy 

református nevelésben részesíti gyermekét és engedi neveltetni a református egyház 

által. Ennek a fogadalomnak tesz eleget, amikor református nevelési intézménybe 

íratja gyermekét.) Lelkipásztori ajánlással rendelkezik. 

 Reformátusnak megkeresztelt gyermek, aki nem a gyülekezet tagja, de a szülők 

kifejezték szándékukat, hogy pótolni kívánják keresztelési 

fogadalmunkat.(keresztlevéllel) 

 Keresztyénnek megkeresztelt, templomba járó a gyülekezetével élő kapcsolatot tartó 

család gyermeke.(keresztlevéllel és lelkészi ajánlással rendelkezik) 

 Péceli lakosú nem megkeresztelt gyermek, akit a keresztyén értékrend szerint 

kívánnak nevelni, akinek óvodai felvételekor a Péceli Református Egyházközségbe 

való jelentkezésről megállapodásszületik.(missziói férőhely) 

Ezen szempontok után, ha marad szabad férőhely az óvodában az egyéb szempontok is 

helyetkapnakazelbírálássorán.(egyedülállószülő,nagycsalád,szociálisháttér,anyagi 

nehézségek,stb.,) 

 

 

6. Az óvodai szülői szervezete 

 

Az óvodai szintű szülői szervezettel való együttműködés szervezése az intézmény 

vezetőjének feladata. Az intézményvezető és a szülői szervezet elnöke az együttműködés 

tartalmát és formáját az éves munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának 

egyeztetésével állapítják meg. A szülői szervezet működésének feltételeiről az 

intézményvezető gondoskodik. A szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban és a 

jelen Szabályzatban meghatározott eseteken túl a házirend is tartalmazza. 

A szülők az Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői 
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szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre. A szülői szervezet saját SZMSZ-éről, 

ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és 

képviseletéről saját maga dönt. 

 

6.1 A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartás rendje 

Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjével az intézményvezető, valamint az 

óvodapedagógus kompetenciáját meghaladó ügyekben az óvodavezető helyettes tart 

kapcsolatot. 

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

pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van. 

Ha a szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított, 

vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a vélemény és a javaslat 

előterjesztéséről – 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásával – az 

óvodavezető gondoskodik. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 

nappal korábbi átadásával történhet. 

A csoportszintű ügyekben a csoport szülői szervezetének képviselőjével az 

óvodapedagógus tart kapcsolatot. Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezetének 

képviselőjét szükség szerint tájékoztatja. 

A szülői szervezet részére érkezett iratokat az óvodatitkár bontatlanul köteles átadni az 

érdekeltnek. Az iratkezelés az érdekelt kezdeményezésére történik. 

 

 

 

6.2 A szülői szervezet részére biztosított jogok 
 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet számára biztosítsa azokat a 

dokumentumokat, információkat, hogy a szülői szervezet élhessen a véleménynyilvánítási, 

javaslattevőjogával. 

Ennek keretében véleményt nyilváníthasson, javaslatot tehessen az alábbi esetekben: 

 

 Az SZMSZ, a Házirend és az éves Munkaterv elfogadása. 

 Aműködésrendje,agyermekekfogadása. 
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 Avezetőkintézménybenvalóbenntartózkodása. 

 Belépés és benntartózkodás rendje, azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

óvodával. 

 Avezetőkésaszülőiszervezetközöttikapcsolattartásmódja. 

 Külsőkapcsolatokrendszere,formája,módja. 

 Az ünnepélyek, megemlékezésekrendje. 

 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás. 

 Az adatkezelési szabályzat elfogadásakor gyermekeik személyes adatainak 

kezelésévelkapcsolatban. 

 Aszülőketanyagilagisérintőügyekben. 

 Agyermekeknagyobbcsoportjátérintőkérdésekben. 

 Azóvodaésacsaládkapcsolattartásirendjénekkialakításában. 

 

Élhessen kezdeményezési és javaslattételi jogával, azaz kezdeményezhesse a nevelőtestület 

összehívását,illetveegyeskérdésekbenazérdemiválaszadást; 

Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítéséhez. 

Egyéb jogával, így 

 

 ha a szülői szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben 

tájékozódnikíván,akéréstazóvodavezetőhözkellcímezni 

 a tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban vagy írásban, a szóbeli 

tájékoztatásrólemlékeztetőkészül,amelynekegypéldányátátkelladniaszülői 

szervezetképviselőjének 

 a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek nagyobb 

csoportját érintő ügyek - a gyermekek nagyobb csoportját a házirend határozza meg - 

nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő tárgyalásánál, a meghívásról az 

óvodavezetőnek kellgondoskodnia. 

 ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka 

eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az 

óvodavezető gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet 
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képviselőjének részvételévelmegtárgyalja. 

A szülő szervezet képviselői minden ülésük után beszámolnak szülőtársaiknak az elhangzottakról. 

A tájékoztatás, információközlés az e-mailes rendszeren keresztül történik. Aszülő 

szervezet feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az óvodahelyiségeit, 

berendezéseit,haezzelnemakadályozzaazóvodaműködését. 

A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy 

 

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

időn belülgyakorolja, 

 megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról 

aszükségestájékoztatástazérintettszerveknek, 

 a szülői szervezet jogszabályban meghatározott véleményezési és javaslattevő 

jogkörénekeseteibeneljárvakötelesírásbannyilatkozni. 

A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a következők: 

 Szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői 

szervezet tagjaival ésvezetőjével. 

 Közreműködés az előterjesztések, illetve jogkör gyakorláshoz szükséges tájékoztatók 

elkészítésében. 

 Értekezletek,ülésekmegszervezéseéslebonyolításaazóvodánbelül. 

 Szülőiszervezetképviselőjénekmeghívásaanevelőtestületiértekezletre. 

 Anevelőtestületképviselőjénekmeghívásaaszülőiszervezetülésére. 

 A nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkörébe tartozó ügyekről egymás 

írásbeli tájékoztatása. 

 Azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a szülői 

szervezet jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok). 

 A szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett 

személyeknek. 

 Aszülőiszervezetáltalelintézettiratokérdekeltekrészéretörténőátadása. 

 

Aszülőiszervezetaktuálistisztségviselőit,illetveelérhetőségüketaszülőiszervezet szervezeti 
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és működési szabályzata tartalmazza, melyet a szülői szervezet köteles 

nyilvánosságrahozni. 

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

jogainak gyakorlásához szükséges: 

 információsbázismegadása,ahozzáférésbiztosítása, 

 közvetlenül rendelkezésre bocsássa azokat a dokumentumokat, melyek az óvoda 

SzülőiSzervezetjogainakgyakorlásáhozszükségesek, 

 óvodánbelülmegfelelőhelység,szükségesberendezésbiztosítása. 

 

Az óvodai Szülői Szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály, és az óvoda belső szabályzataiban 

megadott jogosítványaival, jogainak gyakorlásával 

 segítseazintézményhatékonyműködését 

 támogassaavezetőkirányítási,döntésitevékenységét 

 véleményezzeazóvodatevékenységénekeredményességét. 

 

 

7. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

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

szociális ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres 

kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel. 

 

 
7.1 Fenntartóval 
 
Kapcsolattartó: óvodavezető, óvodavezető-helyettes. 

 

A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a Fenntartói 

elvárásoknakvalómegfelelés,illetveazintézményérdekeinekképviselete. 

Az intézmény és a Fenntartó kapcsolata folyamatos, mely kiterjed: 

 

 Azintézményműködésével,működtetésévelösszefüggőfeladatokellátására. 
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 Azintézményalapdokumentumainakelőterjesztésére,haerreszükségvan. 

 Azintézménypénzügyi-gazdálkodásitevékenységére. 

 Azintézménygazdálkodási,törvényességiellenőrzésére. 

 Az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai

munka értékelésére. 

 Aprogramalapjánvégzettértékeléseknyilvánosságrahozására. 

 Segíti a szülők és a fenntartó kapcsolattartását (pl.: lelkészi ajánlás, hivatali ügyintézés, 

ésegyebek. 

 Azátadottésátvettdokumentumokírásbelinyomonkövetése. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 

 Szóbelitájékoztatás. 

 Elektronikuskapcsolattartás. 

 Beszámolók, jelentésekkészítése. 

 AlkalmankéntszemélyeslátogatásttesznekaFenntartóGyülekezetképviselői. 

 Egyeztetőtárgyaláson,értekezleten,valórészvétel. 

 Bizottságiülésekenéspresbiterigyűlésekenvalórészvétel-behívásalapján. 

 AFenntartórendelkezéseinekátvétele,végrehajtása. 

 Speciális információ-szolgáltatás az intézmény működéséhez, gazdálkodásához, szakmai 

munkájáhozkapcsolódóan. 

 Statisztikaiadatszolgáltatás. 

 Azintézményműködésénekéstartalmimunkájánakértékelése. 

 Tanévnyitó- és tanévzáró istentiszteleteken való részvétel (teljes nevelőtestülettel, 

fogadalomtételek,iskolábamenőgyermekekkibocsátása). 

Gyakoriság: éves munkatervben meghatározottak valamint szükség szerint. 
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7.2 Általános iskolák 

Az óvoda vezetője, pedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak a település szerinti iskolák, és a 

Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános iskola igazgatójával, pedagógusaival. A 

kapcsolattartás célja az iskolába lépő gyermekek 

beilleszkedésétmegkönnyítőegyüttműködéskialakítása. 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az adott nevelési évben nagycsoportot vivő óvodapedagógus. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda-iskola átmenet 

megkönnyítése. A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmaifórum, 

rendezvényekenvalórészvétel,szülőiértekezlet. 

Az óvoda az iskoláktól érkező tájékoztatókat, meghívókat, bemutatkozó anyagokat továbbítja, 

illetve kiteszi a csoportok hirdetőire, valamint elektronikus formában is elérhetővé teszi az óvoda 

honlapján. 

A nevelési év során folyamatos együttműködés kialakítása, kölcsönös elfogadása 

 

 pedagógusok szakmaiprogramjai 

 óvodások iskolával valóismerkedése 

 meghívásra, ünnepélyeken való kölcsönösrészvétel 

 voltóvodásokkalkapcsolatosutánkövetésesvizsgálat. 

 

Gyakoriság: nevelési évenként az iskolai beiratkozás előtt, illetve nevelési évenként az első 

félévetkövetően.Azóvodabiztosítja,hogyazinformációitaszülőkfelétovábbítja. 

Az óvoda nyomon követi, dokumentálja, hogy a gyerekek melyik iskolában kezdik meg 

tanulmányaikat. 

 

7.3 Az óvoda orvosával, védőnőjével, gyermekfogászattal 
 
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője 

A feladatellátásra szóló megállapodásokat a megfelelő szervezetekkel kerülnek 

megkötésre. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-

egészségügyifeladatokat végző szervezet, az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, 
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együttműködve végzi a preventív munkát. A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat 

egyeztesse. Segíti az óvoda pedagógiai programját képező testi, lelki, mentális egészség 

fejlesztését, a magatartási függőség és a gyermeket veszélyeztető bántalmazások 

megelőzését. Az intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait 

koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi 

pedagógiai program részétképezőegészségfejlesztésiprogramkeretében. 

A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre, konzultáció, 

dokumentumelemzés. 

Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint. 

 

Az alkalmazottak alkalmassági munkaegészségügyi vizsgálatát végző szolgáltatás 

tekintetében a munkába állás előtti orvosi vizsgálatra és az időszakos orvosi vizsgálatra 

történő beutalás illetve annak biztosítása az óvodavezető kötelessége, a vizsgálaton való 

részvétel kötelessége pedig azalkalmazotté. 

 

7.4 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Biztossággal, 
Nevelési Tanácsadóval 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője, és az adott nevelési évre a megbízott óvodapedagógus. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás 

segítése,valaminttanácsadásnevelésikérdésekben. 

A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, írásbeli szakvélemény megküldése, kölcsönös 

tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció, szülői értekezleten való részvétel. 

A kapcsolattartás formája elsősorban eseti, mely kiterjed: 

 a gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény 

megkérésére, 

 aziskolaialkalmasság,felkészültségmegállapítására, 

 agyerekekNevelésiTanácsadóbantörténőfejlesztésére,foglalkozására, 

 az óvodavezető konzultációs kapcsolatot tarthat a Nevelési Tanácsadóval a 

vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekekkel 

kapcsolatban. 
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Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a pszichológus, 

logopédus ésóvónőkjelzésealapjánszükségszerint. 

 

7.5 Logopédiai szolgálat és az óvoda kapcsolata 
 
Intézményünkben megbízással rendelkező logopédus látja el a gyermekek vizsgálatának, 

fejlesztésének feladatait. 

Megbízása heti 2 alkalomra, összesen heti 4 órában való foglalkoztatásra terjed ki. 

Minden nevelési évben szeptember és június hónapok között időszakban. 

 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője,  

A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, fejlesztés, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, 

konzultáció, szülői értekezleten való részvétel. Munkaközösséget építő egyéb 

képzések,nevelőtestületi kirándulások. 

Gyakoriság: A logopédus rendszeres kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal, szükség 

szerinti (heti, napi gyakoriság, elektronikus levelező rendszer) konzultáció formájában. A 

logopédiai ellátás eredményességéről,értékelőbeszámolótíranevelésiévvégén. 

 

7.6 Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal 

Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős. 

A kapcsolat tartalma: jelzőrendszer működtetése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése 

és megszüntetése, esélyegyenlőség biztosítása, prevenció. 

A kapcsolat formája, lehetséges módja: esetmegbeszélésen, előadásokon, rendezvényeken való 

részvétel segítség kérése a Gyermekjóléti Szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, valamint minden olyan esetben, 

amikoragyermekközösségvédelmemiattezindokolt. 

 A Gyermekjóléti Szolgálat értesítése - ha az óvoda a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja - és amennyiben további intézkedésre van szükség, a 

GyermekjólétiSzolgálatjavaslatotteszarra,hogyazóvodaagyermekvédelmi 

rendszerkereteiközöttmilyenintézkedésttegyen. 

 Esetmegbeszélés-azóvodarészvételévelaszolgálatfelkérésére. 

 Közös intézkedési terv kidolgozása a hátrányos helyzet csökkentésére, prevenciójára. 
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 Szülők tájékoztatása (a Gyermekjóléti Szolgálat címének éstelefonszámának 

intézménybenvalókihelyezése),lehetővétéveaközvetlenmegkeresését. 

 BekapcsolódásaPéceliÖnkormányzatáltalanagycsaládosoknak 

szervezettprogramokba. 

Adománygyűjtések szervezésének kezdeményezése, azokban való aktív részvétel. 

Részvétel gyermekvédelemmel kapcsolatos képzéseken, saját kutató munka a jogszabályi 

változások terén. Hétfői megbeszélések, értekezletek alkalmával beszámolót tart, 

esetmegbeszélést kezdeményez a pedagógusokkal. Felhívja a figyelmét a 

nevelőtestületnek, vagy a tudomására jutott eset kapcsán az adott pedagógusnak, a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek jogaira és a velük való bánásmód követésére. Az ilyen 

eseteket köteles jelenteni az óvodavezetőnek. 

Ebben való munkájában a nevelőtestület minden tagjának, korrekten és azonnal segítséget 

kell nyújtania. 

Gyakoriság: nevelési évenként 2 alkalommal, illetve szükség szerint, folyamatosan. 

A gyermekvédelmi feladatok kompetencia elvű meghatározását az óvoda nevelési programja 

tartalmazza. 

 

7.7 Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézményekkel, szolgáltatókkal 

Kapcsolattartó: az óvodavezetője, és közvetve minden csoportóvodapedagógusa. 

A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermek műsorok, előadások szervezése, lebonyolítása. 

A kapcsolat formája: intézményen belül, és intézményen kívüli kulturális programok látogatása a 

gyermekekkel, illetve ajánlása a szülők felé. 

Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva, a szülői szervezet 

véleményének kikérésével. 

 

 
7.8 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 
Kapcsolattartó: óvodavezető. 

 

A kapcsolat tartalma: Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

ellátására létrehozottintézményekkel. 
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7.9 Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 
 
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a támogató 

megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény működéséről, a támogatással 

megvalósítandóelképzelésérőlésannakelőnyeiről. 

Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy 

abból megállapítható legyen a támogatás felhasználásánakmódja, célszerűsége, valamint a 

támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

 

 

8. A helyiségek használati rendje 
 

8.1 Az óvoda biztonságos működését garantáló szabályok 
 
Azóvodazárvatartásánakidejealattahivatalosügyekintézésérekülönügyeletirend 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 tudomásárahozza. 

Az óvoda működési rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda Házirendje tartalmazza 

 

Az óvoda területén tilos a dohányzás, a dohányzásra vonatkozó rendelkezéseket a magasabb 

jogszabályok szabályozzák. 

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

ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak ellátását. Ha 

intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túl igénybe kívánja venni az óvoda helyiségeit, ezt az 

intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie, a használat céljának és időpontjának megjelölésével. 

Az intézmény helyiségeinek nyitvatartási időn kívüli használatát indokolt esetben a vezető írásban 

engedélyezi. A nyitva tartástól eltérő időponttól az engedélyezett helyiséghasználat esetén 

értesíteni szükséges az épület riasztását biztosító szervet. Az óvoda helyiségeit csak 

rendeltetésének megfelelően lehet használni. Az óvodában csak érvényes egészségügyi 

kiskönyvvel rendelkező munkavállalódolgozhat. 

Azintézményteljesterületén,azépületbenésazudvarontartózkodómindenszemély köteles: 

 A közös tulajdontvédeni. 

 Aberendezéseketrendeltetésszerűenhasználni. 
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 Azóvodarendjétéstisztaságátmegőrizni. 

 Azenergiávalésaszükségesanyagokkaltakarékoskodni. 

 Tűz-ésbalesetvédelmielőírásokszerinteljárni. 

 Amunkaésegészségvédelmiszabályokatbetartani. 

 

Az intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet! 

 

A faliújságra csak a vezető engedélyével szabad bárminemű hirdetést kitenni! 

 

8.2 Telefonok használati rendje 
 

A munkatárs mobiltelefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében,néma állapotban 

tarthatja a zárható öltözőszekrényében és csak kivételes, sürgős esetben használhatja- szintén az 

öltözőben. Az intézményi vonalas telefon kivételes, sürgős esetben használható magáncélra. A 

pedagógusa gyermekek között munkaidejében mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a 

csoportszobábansemazudvaronnemhasználhatja. Ennek megszegése fegyelmi vétséggel jár! 

Azintézménymobiltelefonjáthasználhatjaaszülők,szolgáltatókésegyébpartnerek 

elérésére,akapcsolattartásra. 

 

8.3 Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 
intézménnyel 
 

Azintézménnyeljogviszonybannemállókintézménybelépéseésotttartózkodásaa következők 

szerinttörténhet: 

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a 

gyermekelvitelérejogosultszemélyarraazidőtartamra,amely 

 Agyermekérkezésekor:agyermekátöltöztetéséhezésóvónőnekfelügyeletre 

átadásához,valamintakísérőtávozásáhozszükséges. 

 A gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételéhez, átöltöztetéséhez, 

valamint a távozáshozszükséges. 

Ezekben az időpontokban, az intézmény dolgozói meghatározott rend szerint tartanak ügyeletet. 

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben 

 

 A gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az 
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intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe. 

 Valamint minden másszemély. 

 

A külön engedélyt az óvoda vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és 

szükségszerint,egydolgozófelügyeletemellettlehetazintézménybentartózkodni. 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

 

 A szülőnek, a gondviselőnek az óvoda által tartott értekezletekre, meghívott programokra 

valóérkezésekor. 

 Ameghívottaknakazóvodavalamelyrendezvényénvalótartózkodásakor. 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, benntartózkodása, a következők 

szerint történhet: 

 Az óvodába érkezőt fogadó alkalmazott az illetőt az óvodatitkári szobába kíséri, aki 

belépéséhezkapcsolódóanrendezi,intézikérését. 

 Az óvodatitkár feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket 

azóvodavezetőnek jelentibe. 

 A fenntartói, szakértői, szaktanácsadóiés egyéb hivatalos látogatás

az óvodavezetővelvalóegyeztetésszerinttörténik. 

 Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az 

óvodavezetőengedélyezi. 

 

Ügynökök, üzletkötők, kereskedők belépésének, benntartózkodásának szabályai 

 

 Belépésüketkötelezőmódonjeleznikellazóvodavezetőnek 

 Benntartózkodásuk, tevékenységük vezetői engedélyhez kötött, aki döntése 

meghozatalábankötelezőmódonveszifigyelembeazintézményjellegét. 

 Azintézményvezetőjeengedélyezhetikereskedőkbelépését,benntartózkodását 

– szülőknek szervezett programokon 

– gyerekekrészéreszervezettprogramokon 

– az óvodaijátszónapokon 

– gyermekkönyvterjesztésekor 
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– az óvoda dologi beszerzéseihez kötődő ajánlatok megismerésekor (játék, 

tisztítószer,könyv…) 

A benntartózkodás az óvodavezető által jelölt helyiségben történik 

 

A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett időpontban, 

megfelelő információk beszerzését követően történhet 

Alkalmi ügynökök, kereskedők belépése, benntartózkodása TILOS! 

 

 

9. Intézményi védő, óvó előírások 
 

9.1 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátandó feladatok 
 

 Az óvodavezető feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi 

vizsgálatok megszervezése. 

 Azóvodavezetőbiztosítjaazegészségügyimunkafeltételeit. 

 Gondoskodik a gyermekek szükséges óvónői felügyeletéről és szükség szerint a 

vizsgálatokra történőelőkészítéséről. 

 Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli rendszeres egészségügyi felügyeletét a 

Fenntartó önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás keretében 

gyermekorvos és védőnő látja el nevelési évenként az éves munkatervben 

meghatározottidőpontban. 

 Éventeegyalkalommal:fogorvosi-,szemészeti-éshallásszűréstörténik. 

 Akötelezővédőoltásokazóvodábannemadhatókbe. 

 Az iskolai beiratkozás előtt kötelező egészségügyi vizsgálatokat a gyermekorvos a 

rendelőbenvégziaszülőfelügyeletealatt. 

 Amennyiben az orvosi vizsgálatok elvégzéséhez a szülő nem járul hozzá, erről írásban 

kellnyilatkoznia. 

 Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda Házirendje 

tartalmazza. 
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9.2 Gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 
 

Minden óvodapedagógus a köznevelési törvényben előírt feladatát képezi, hogy a rábízott 

gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

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

szenved,vagyennekveszélyefennáll,aszükségesintézkedéstmegtegye. 

 

Minden óvodapedagógus feladata: 

 A gyerekek életkorának megfelelő balesetvédelmi oktatás megtartása, tartalmának és 

időpontjánakrögzítése. 

 Baleseteseténaszükségesintézkedésekmegtételeésdokumentálása. 

 Körültekintőjátékvásárlás,használatiutasításszerintialkalmazás. 

 Kirándulások biztonságoselőkészítése. 

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

általakészített,használtpedagógiaieszközöket. 

 Szülők tájékoztatása a gyerekek ruháiban, ékszerhasználatában és játékaiban rejlő 

balesetiforrásokról. 

 Szülők hozzájárulásának igénylése tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz, 

valamintmindenóvodánkívülitevékenységhez. 

Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi 

utasításésatűzriadótervrendelkezéseit.Amunkakörönkéntkialakítottáltalánosés specifikus 

ismereteket nevelési évenként ismétlődő oktatáson való részvételükkel kötelesek 

megszerezni. 

Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell 

megszervezni a gyermekek tevékenységét, a védő-, óvó előírások figyelembe vételével. 

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

kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor 

követendő magatartásra. 
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Különösen fontos ez, ha: 

 az udvarontartózkodnak, 

 hakülönbözőközlekedésieszközzelközlednek(kiránduláselőtt), 

 ha az utcánközlekednek, 

 havalamilyenrendezvényenvesznekrészt, 

 haaközeliépítkezést,pályaudvart,piacotstb.látogatjákmeg, 

 ésegyébkülsőhelyszínifoglalkozásesetekben. 

 

Az óvoda vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmiellenőrzések,szemlékkeretébenrendszeresenellenőrzi,shakell,a szükséges 

intézkedéseketmegteszi. 

Minden pedagógus feladata, hogy a veszélyforrást az óvodavezető felé jelezze. 

 

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

ellenőrzésbe bevont személyeket. Munkavédelmi képzésre az előírt jogszabályok szerint 

folyamatosan küldi az intézményvezető a munkavédelmi felelőst. 

Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat vásárol. 

Azóvodavezetőjénekfeladataiazalábbiak: 

 Ellenőrizze, hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám 

csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység 

idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet. 

 A krónikusan beteg gyermekek esetében az szakorvos véleményezése alapján 

speciális diétás étkezésbiztosítása. 

 Gondoskodjon a védő, óvó intézkedések céljából az adott területrevonatkozó 

figyelmeztető jelzések, figyelmeztető táblák, hirdetmények kifüggesztéséről, illetve 

azok tartalmánakévenkénti ismertetéséről. 

Az intézmény vezetőjének felelőssége: 

 hogy az óvodában, ipari gázpalack, illetve tartály felszerelése az épületen 

szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka kivételével nem 

végezhető, 

 Hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a 
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legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, 

s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet. 

 Hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva 

legyen–azajzatokvakdugózásával,illetveahálózatmegfelelővédelmével. 

 Hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne 

juthassanakbe. 

 A gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős 

feladataagyermekekkelfoglalkozóvalamennyialkalmazottfigyelmétfelhívnia 

veszélyforrásokra (csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) 

valamint a bekövetkezett baleset utáni eljárással kapcsolatos szabályok 

megfogalmazása,ateendőkismertetése. 

 A veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, 

illetveazoktartalmátlegalábbéventekétszerismertetnikell, 

 Éventeazintézményegészterületefelmérésrekell,hogykerüljönavédő,óvó 

intézkedésekszükségessége. 

 Éventetűzriadószervezéseésbiztonságoslebonyolítása. 

 

Az óvodai alkalmazottak felelőssége: 

 

 Olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások,magatartásiformákkialakítására. 

 A foglalkozások során az intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell alakítani a 

gyermekekben a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, át 

kell adni a baleset-megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a 

mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében. 

 Fejlesztenikellagyermekekbiztonságratörekvőviselkedését. 

 Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos 

berendezések használatára,kezelésére. 

 A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek 

hozzá. 

 Javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére. 

 Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a
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gyermekek biztonságára, testiépségére. 

 Veszélyforrástjelentőmunkahelyüketmindigzárjákstb. 

 A gyermekek és az óvodavezető figyelmét folyamatosan fel kell hívni a 

veszélyhelyzetekre. 

 Azazonnaliveszélyelhárításabalesetmegelőzéseérdekében. 

 Az óvodapedagógus a foglalkozásokra csak olyan sajátkészítésű és kereskedelemben 

gyártott eszközöket vihet be a gyermekeknek, amely megfelel a jogszabályban jelzett 

megfelelőségikövetelményeknek. 

 

 

9.3 Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 
 
Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy 

rosszullét esetén: 

 asérültgyermeketelsősegélybenkellrészesíteni, 

 haszükségesorvostkellhívni, 

 haagyermekszállítható,orvoshozkellvinni, 

 abalesetet,sérülést,okozóveszélyforrástatőletelhetőmódonmegkellszüntetni, 

 agyermekbalesetetazonnaljeleznikellazóvodavezetőjénekésaszülőnek. 

 

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

abban,hogyazadottesetbenmitkelltennie,akkorazonnalorvostkellhívni.Azorvos 

megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani. Minden dolgozónak kötelessége a 

segítségben résztvenni. 

Az intézmény nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 

 

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

testiépségére, 

 a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják (karbantartó helyiség, tisztítószertár). 

 amunkábajáráshozvagyamunkavégzésheznemszükségesdolgokatcsaka munkáltató 

engedélyével vihetibe. 

A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítéséért az 

óvodavezetőfelel,avégrehajtásamunkavédelmifelelősfeladata. 
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Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 

gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda 

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata, Tűzvédelmi Szabályzata, Kockázatbecslés 

értékelés szabályzata tartalmazza. Az óvoda Házirendje rögzíti a gyermekbalesetek 

megelőzésére vonatkozó szabályokat, az intézményi óvó-védő előírásokat. 

Az intézményben bekövetkezett gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. A nyolc napon túl 

gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során 

felkelltárniakiváltóésaközrehatószemélyi,tárgyiésszervezésiokokat.Ezeketa baleseteket az 

oktatásért felelős államtitkár által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő 

elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre 

rendkívülieseménymiattátmenetilegnincslehetőség,jegyzőkönyvetkellfelvenni.A 

jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek 

kivételével 

– a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig 

meg kell küldeni a Fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott 

példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a kiskorú gyermek 

szülőjének.Ajegyzőkönyvegypéldányátakiállítóintézményébenmegkellőrizni.A 

jegyzőkönyv egy példányát az Önkormányzat jegyzőjének és egy példányát a Fenntartónak 

eljuttat. 

A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása a munkabiztonsági megbízott feladata. 

Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok: 

 a baleset körülményeinekkivizsgálása 

 jegyzőkönyv készítése 

 bejelentési kötelezettségteljesítése 

 

Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások: 

 azonnalijelentésikötelezettségaFenntartófelé 

 legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a 

baleset körülményeinek akivizsgálásába. 

A súlyos baleset körülményeinek kivizsgálásánál lehetőséget kell adni a szülői szervezet 

képviselőjénekrészvételére. 
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9.4 Nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése 

9.4.1 Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok 

Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is: 

 kirándulás,séta 

 színház-, múzeum-,kiállítás-látogatás 

 sportprogramok 

 iskolalátogatásstb. 

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

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

kelladniazirattárrészére. 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 

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

érkezési időpontjáról,azútvonalról,aközlekedésieszközről. 

 Az óvodavezetőt előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi 

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

eszköz,indulásésvárhatóérkezés)kitöltésévelírásban. 

 Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell 

az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző 

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

pedagógusacsoportnaplóbankötelesdokumentálni. 

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

ellenjegyezte. 

 

9.4.2 Szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel 
szabályai 

 a szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyilatkozatban közli, hogy 

gyermeke felügyeletét a tanfolyam idejére olyan személyre bízza, aki nem az óvoda 

alkalmazottja 

 tudomásulveszi,hogyezenidőalattazóvodaésaszolgáltatóközöttmegoszlika felelősség 

 avezetőésaszolgáltatástnyújtóközöttiegyüttműködésfeltételeitmeghatározó 
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dokumentum elkészítése vezetőifeladat. 

Az óvodában bármilyen külső szolgáltatást csak pedagógus végzettségű személy tarthat. 

 

9.4.3 Óvodai alkalmazottak munkavégzéssel kapcsolatos szabályok 

 

 Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi 

véleménnyel kellrendelkeznie. 

 Az egészségügyi kiskönyv megléte és a vizsgálatok elvégeztetése egy évben egyszer 

azüzemorvossalegyeztetettidőpontbankötelező. 

 Az intézmény az alkalmazottak részére a költségvetési előirányzata terhére 

munkaruhátbiztosít.Amunkaruhajuttatásrajogosítómunkaköröket,azegyes 

ruhafajtákat,ajuttatásiéskihordásiidőket,amunkaruha,védőruhahasználatát 

valamintazegyébfeltételeketa„Munkaruhajuttatásszabályzata”rögzíti. 

 AHACCPelőírásokbetartásaésbetartatásamindenalkalmazottfelelőssége. 

 Azintézményegészterületéntilosadohányzás! 

 Azintézményenbelülésazóvodaáltalszervezettrendezvényekenszeszesital 

fogyasztásatilos! 

 A közétkeztetés, a higiénés helyzet egészséges életmódot támogató intézményi 

munkarend kialakítása és gyakorlati megvalósítása minden alkalmazott feladata. 

 

9.5 Óvó, védő előírások, amelyeket a gyermekeknek meg kell tartani az óvodában 
való benntartózkodás során 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges 

feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

Ezért, minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetben szükség szerint, 

minden óvodai csoportban a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és 

testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárhatómagatartásformát. 

A balesetek 

megelőzésekor:Óvodavezet

ő feladatai: 

 abalesetésmunkavédelmifelelősseltörténőegyüttműködés; 

 veszélyforrásokmegszüntetése; 
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 negyedévenkénti munkavédelmiszemle, melyről a munkavédelmi munkatárs írásban 

feljegyzést készít. 

 

Pedagógusok és más alkalmazottak feladatai: 

 

 ha baleset vagy veszélyforrását észleli köteles azonnal intézkedni, a veszélyforrásra a 

vezetőésvagyhelyettesfigyelméthaladéktalanulfelhívni; 

 amindennapiéletbenabalesetilehetőségelkerülésérefelhívniagyerekekfigyelmét; 

 baleset esetén azonnal intézkedjen, értesítse az óvodavezetőt bármiféle rendkívüli 

eseményről(baleset,testi-lelkisérülés,stb.) 

 a munkavédelmi felelős jegyzőkönyvet készít, bemutatja az intézményvezetőnek és 

elküldi az illetékes helyre (Fenntartó, szülő, Kormány 

Hivatal)8naponbelül.Hanemlehet8naponbelülkivizsgálni,aztírásbanindokolni kell; 

 súlyosbalesetetaFenntartónakazonnaljeleznikelltelefonon. 

 

Tanulmányi kirándulások, séták, színházlátogatások, múzeumlátogatások szervezésekor az 

alábbiakat kell figyelembe venni: 

 Az óvoda közvetlen közelében a környezet megismerésére szervezett séták 

alkalmával 10 fő gyermekhez 1 fő felnőtt kíséretét kell biztosítani. Ezeket a sétákat a 

vezetőóvónőnekés/vagyhelyettesénekmindenalkalommaljeleznikell; 

 30 kilométeren belül amennyiben közlekedési eszközre kell szállni, korcsoporttól 

függően kell a kísérők számát meghatározni. Egy csoporthoz minimum 4 fő felnőtt 

kísérőszükséges. 

 30-60kilométertmeghaladótávolságnál4főgyermekenként1főfelnőttkísérete 

szükséges.Szülőksegítségét,illetverészvételétvesszükigénybe ilyenkor; 

 nagyobb távolságra szervezett kirándulást csak az óvoda vezetője engedélyezhet, 

ezekhez a kirándulásokhoz a szülők írásbeli beleegyező nyilatkozata szükséges. 

 

 

Gyermekeink biztonsága érdekében a kertkapura biztonsági zárat szereltünk. A kapunyitás 

automatikusan a kioldó gombot megnyomva, illetve csöngetésre történik. 

A kapu zárása-nyitása csak felnőttnek megengedett! ( Házirend) 
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Az óvoda csak megfelelő jellel/CE/ ellátott játékot vásárolhat. A játékot használó 

óvodapedagóguskötelesajátékonfeltüntetettvagyahhozmellékeltfigyelmeztetést, feliratot és 

használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert aszerintalkalmazni. 

A gyermekek intézményi életének részletes szabályozását a házirend határozza meg. 

 

 

9.6 Rendkívüli események, 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 

óvodagyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény 

épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

 A tűzzel, és a robbantással történő fenyegetés. 

 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. A szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítésérőlaz 

óvodavezetődönt. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős még az óvodatitkár arendkívüli 

eseményről azonnal értesíteni kell 

 az intézmény vezetőjét, 

 az intézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvodavezető 

szükségesnek tartja. 

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

dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket sajátos, felhívó jelzéssel értesíteni 

(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület 

kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó 
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terv és a bombariadó terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 

A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt 

területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért agyermekek 

óvodapedagógusa a felelős. 

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 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! 

 

Azépületkiürítése,agyermekekelhelyezéseaTűzriadótervbenrögzítettekszerint történik. 

Aóvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek stb.) fogadásáról. 

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

vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról 
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 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 és köteles 

betartani! 

Az intézményre és dolgozóira vonatkozó kérdésekben csak az óvoda vezetőjének 

engedélyével tehet nyilatkozatot a médiának minden alkalmazott. 

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

dokumentum tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők 

részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv, robbantással való fenyegetés 

esetére (bombariadó terv)” c. utasítás tartalmazza. 

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben ésa bombariadó tervben szereplő kiürítési terv 

alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az 

óvodavezetője felel. 

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 

dolgozójára kötelező érvényűek. 

A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet az óvoda titkárságán kell elhelyezni: 
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10. Ünnepek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával 
kapcsolatos feladatok 

 
10.1 Óvodai ünnepek 

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 A felnőtt 

közösségekben hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés értékeinek 

erősítéséhez. 

Az óvodai ünnepeket, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan az óvoda 

Pedagógiai Programja tartalmazza. 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos 

felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg, melyet az intézmény 

évente, elektronikus formában az óvoda honlapján is megjelentet. A felelősök a 

rendezvényekre vonatkozó feladatterveiket a munkatervben jelölt határidőre elkészítik, és 

tartalmukszerintszervezikmegazünnepséget. 

Az ünnepélyek, megemlékezések a gyermekek nemzeti identitástudatának fejlesztésére, 

hazaszeretetükmélyítésére,azegymásirántitisztelet,türelemalakítására,aközös cselekvés 

örömére, közösség formálására szolgálnak. Az ünnepek, megemlékezések, a hagyományok 

ápolása, bővítése az intézmény jó hírnevének megőrzése az óvodai közösség minden 

tagjánakkötelessége. 

Az ünnepek, megemlékezések, mindenkor a gyermek életkori sajátosságaihoz igazodnak. 

Az intézményi megemlékezések, a nemzeti valamint az egyéb ünnepek megünneplésének 

rendjét és módját a Pedagógiai Program, jelen Szabályzat, továbbá a nevelési év rendjére 

vonatkozóévesmunkatervhatározzameg. 

 

10.2 Hagyományok 

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának feladata, 

tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai 

fennmaradjanak. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének 

megőrzése, növelése. 
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Az intézmény hagyományait érintik az intézmény ellátottjait, a felnőtt dolgozókat, a 

szülőket. 

A hagyományápolás érvényesülhet az intézményben jelkép használatával, gyermekek, 

felnőttek ünnepi viseletével, az intézmény belső dekorációjával. 

Az óvoda nevét jelképező, logó megjelenítésének formái: pólón, leveleken, meghívókon, 

reprezentációs tárgyakon. 

Rendezvényeken, kirándulásokon, közös óvodai ünnepeken a logó használatát 

szorgalmazzuk. A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl 

újabb hagyományokatteremtsen,majdgondoskodjonazújonnanteremtetthagyományok 

ápolásáról, megőrzésérőlis 

Felnőtt közösségek hagyományai: 

 

 Nevelési évnyitó értekezlet, az óvoda alkalmazottainak és a vezetők részvételével 

minden évszept.01.-ig, 

 Nevelési évzáró értekezletek az óvoda alkalmazottainak részvételével minden év 

június20-ig, 

 Tanévnyitó- tanévzáróIstentisztelet, 

 Szakmai napok,továbbképzések, 

 „Jógyakorlat”bemutatásaazazalkalmazottiközösségnek 

 Karácsonyiünnepség, 

 Pedagógusnap, 

 Munkatársikirándulás. 

 

A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoport megünnepelaz 

intézményben: reformáció megemlékezés, mikulás, karácsony, adventi kézműves délután, 

maszkabál - farsang, március 15-e, húsvét,családi hálaadó délután, gyermeknap, nemzeti 

összetartozás napja, iskolába lépő gyermekek búcsúnapja - ballagás, évzáró ünnepség- 

családi nap. 

Óvodaiszinten-agyermekcsoportokfejlettségénekmegfelelően-megünnepeljüka környezet, - 

és természetvédelem jeles napjait is: víz világnapja, madarak és fák 

napja,állatokvilágnapja,mese világnapja, zene világnapja. 
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Egyéb rendezvények, események szervezésére a munkaterv és a nevelési terv szerint kerül 

sor. 

Az óvoda minden dolgozójának kötelessége a készülődésben, ünneplésben részt venni. 

 

11. Az intézményben folytatható reklámtevékenységek szabályai 
 

Az intézményben reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek 

szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, vagy társadalmi, közéleti, 

kulturális tevékenységgel függössze. 

A reklámtevékenység engedélyeztetése: 

 A megengedett jellegű reklám, szórólap elhelyezését minden esetben az 

óvodavezető, vagy a vezető – helyettes jóváhagyása után lehet az óvodában 

kifüggeszteni. 

 Azengedélykiadásaírásbantörténik,melybenmegkelljelölni. 

 A reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására 

jogosultszemély,szervmegnevezését,címét. 

 Areklámtevékenységegyértelműleírását,areklámtevékenységformáját,módját. 

 Areklámtevékenységfolytatásánakhatáridejét,illetveegyébidőtartamkikötéseket. 

 

Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őrzi, 

másikpéldányaátadásrakerülazengedélykérőnek. 

Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult. Az intézményi 

hirdetőtábla használatának szabályai: 

A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője által megbízott személy tehet ki 

hirdetményeket (szórólapokat, plakátokat). Minden hirdetményen szerepelnie kell az 

óvodakörbélyegzőjének.Szülő,illetvemásidegenszemélynemtehetkihirdetésta 

faliújságraavezetőengedélyenélkül. 

Politikai hirdetmények kifüggesztése tilos. A vezető, illetve a vezető helyettes kötelessége 

a hirdetőtábla rendszeres napiellenőrzése. 
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12. Nyilatkozatok tömegtájékoztató szervek felé 
 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű tájékoztatás 

nyilatkozatnak minősül. 

Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kell betartani: 

 

 Azintézménytérintőkérdésekbenatájékoztatásra,illetvenyilatkozatadásraaz 

intézményvezetővagyazáltalaesetenkéntmegbízottszemélyjogosult. 

 A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a 

nyilatkozófelel. 

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 

titoktartásra,valamintazintézményjóhírnevéreésérdekeire. 

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 

amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az 

intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, 

amelyeknéladöntésnemanyilatkozattevőhatáskörébetartozik. 

 

 

13. Adat- és iratkezelés az intézményben 
 

13.1 Hivatali titok megőrzése 
 
Az intézmény minden dolgozójának kötelessége a hivatali titok megtartása. Az alkalmazott 

nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével 

összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más 

személyrehátrányoskövetkezménnyeljárhat. 

Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll 

fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak 

minősülnek,ésamelynyilvánosságrakerüléseazóvodaérdekeitsértené. 

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

tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 

Hivatali titoknak minősül: 
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 amitajogszabályannakminősít 

 adolgozószemélyesadatvédelmével,bérezésévelkapcsolatosadatok 

 agyermekekésaszülőkszemélyiségijogaihozfűződőadat 

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

illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban írásban 

annakminősít. 

 

13.2 Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje 

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13. 

§ 2 h) pontja,a229/2012.(VIII.28.)Korm.rendelet,30.§(6)valaminta2011.éviCXII. törvény az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 30. § (6) alapján a közérdekű 

adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok 

nyilvánosságra hozatalának eljárásrendje az intézményben az SZMSZ 

mellékletébenkiadottszabályzatbankerülmeghatározásra. 

A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az óvoda: 

 

 kezelésében lévő közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok, valamint 

alkalmazottainak, munkavállalóinak közérdekből nyilvános adata (továbbiakban 

együtt:közérdekűadat)igénylésénél,továbbá 

 az óvoda hatásköre és illetékessége szerint kezelésében álló közérdekű adatok 

közzétételénél. 

A közérdekű adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg. Ennek értelmében 

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagyismeret. 

Így különösen: a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, 

annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 

szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre 

vonatkozóadat. 
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Az intézmény a fentiekben ismertetett jogszabályok szerint a közérdekű adatközlésének 

azintézményhonlapjánésaKIRrendszerbenbiztosítja. 

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az intézmény a kérelem 

tudomásárajutásátkövetőlegrövidebbidőalatt,legfeljebbazonban15naponbelül, közérthető 

formában teszeleget. 

 

13.3 Iratkezelés rendje 
 
Az óvoda iratkezelését úgy kell megszervezni, és az adatokat úgy kell rögzíteni, hogy: 

 

 aziratútjapontosankövethető,ellenőrizhetőésvisszakereshetőlegyen, 

 szolgálja az óvoda és annak valamennyi szervezeti egységerendeltetésszerű 

működését,feladatainakeredményesésgyorsmegoldását, 

 az irattári tervben meghatározott ideig biztosítsa az iratok épségben és használható 

állapotbanvalóőrzésétésamaradandóértékűiratoklevéltáriátadását. 

Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az 

ügyeket kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény vezetője irányítja. Az 

iratkezelésre vonatkozó részletszabályokat az intézmény Iratkezelési Szabályzata 

tartalmazza. 

 

 

13.4 Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének, 
tárolásának rendje 

Elektronikusutónelőállítottpapíralapúdokumentumotnyomtatástkövetőenminden oldalát 

szignózni kell az intézményvezetőnek, az utolsó oldalon pedig aláírásával és az 

intézménybélyegzőjévelkellellátniadokumentumhitelesítéséül. 

Elektronikus utón előállított dokumentumok hitelesek, ha kinyomtatást követően 

beérkeztették (dátumos bélyegző) iktatták és az óvodavezető szignózta. 

Azelektronikusútónelőállítottdokumentumoktárolásáravonatkozószabályokataz iratkezelési 

szabályzatrögzíti. 

A Szabályozás célja: 

Az Intézmény működése során keletkező iratok elektronikus úton történő létrehozásának, 
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archiválásának, továbbításának, valamint az elektronikus úton érkező iratok kezelésének, 

megőrzésénekszabályzása. 

A Szabályzat személyi hatálya: 

A Szabályzat minden dolgozó számára kötelező érvényű, aki munkája során iratkezeléssel, illetve 

elektronikus iratkezeléssel kapcsolatba kerül. A szabályzat bizalmas információkat tartalmaz az 

Intézmény működését illetően,ezért tartalma„Szolgálatititok”. 

A Szabályzat betartásának ellenőrzése: 

A Szabályzat betartásának ellenőrzése az intézményvezető feladata, melyet rendszeres 

időközönként elvégez. Az ellenőrzés végrehajtása előzetes bejelentés nélkül történik! 

A Szabályzat tárgyi hatálya: 

 

 kiterjed a védelmet élvező iratok teljes körére, felmerülésük és feldolgozási 

helyüktől,idejüktőlésaziratokfizikaimegjelenésiformájuktólfüggetlenül, 

 kiterjed az intézmény tulajdonában lévő, valamennyi informatikai berendezésre, 

valamintagépekműszakidokumentációirais, 

 kiterjed az informatikai folyamatban szereplő összes dokumentációra (fejlesztési, 

szervezési, programozási,üzemeltetési), 

 kiterjed a rendszer-és felhasználói programokra, 

 kiterjed az adatok felhasználására vonatkozó utasításokra, 

 kiterjed az adathordozók tárolására, felhasználására. 

 

Az elektronikus iratkezelés (adatkezelés) során használt fontosabb fogalmak: 

 

Személyes adat:az érintettel  kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, 

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozókövetkeztetés; 
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Különleges adat: 

 

a) faji eredetre ,a nemzetiséghez tartozásra,a politikai véleményre vagy pártállásra,a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a 

szexuáliséletre vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 

bűnügyi személyes adat; 

Közérdekű adat:  

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 

egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére 

vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat 

fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret. 

Függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a 

hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 

szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre 

vonatkozóadat. 

Az intézmény jelenleg nem használ elektronikus iktatórendszert,a szabályozást az 

intézménybe érkezett és keletkezett elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítésére alakítja ki. 

Elektronikus irat: 

Számítástechnikai program felhasználásával elektronikus formában rögzített, készített, 

elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai adathordozón 

kezelnek, tárolnak. 

Iratnak minősül:  

Minden olyan írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat, amely valamely szerv 

működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, 

alakban, bármilyen eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett, kivéve a 

megjelentetés szándékával készült újság, folyóirat, vagy könyvjellegű kéziratok. 
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Iratkezelő: 

Az a személy, aki munkája során irattal foglalkozik, iratot hoz létre, továbbít, vagy fogad. 

Elektronikus Iratok létrehozása: 

 

Elektronikus irat létrehozása számítástechnikai eszközökkel történik. Az elektronikus úton 

keletkezett iratnak számítástechnikai eszközökön történő tárolása fájlokban történik. 

Az elektronikus iratokat lehetőleg olyan eszközön és formátumban kell létrehozni, melyek 

a felhasználáshelyétőlfüggetlenülugyanaztazeredménytnyújtják.Kerülnikellanem 

járatosfájlformátumokhasználatátésegyúttaltörekednikellanépszerűformátumok 

használatára. 

Minden fájlnak három fő tulajdonsága van: név, kiterjesztés, hely, továbbá, az iratkezelés 

szempontjából fontos tulajdonságai (attribútum): létrehozás dátuma, utolsó módosítás 

dátuma,utolsóhozzáférésdátuma,rejtett,írásvédett. 

Az elektronikus úton létrehozott iratok végleges, jóváhagyott változatát ki kell nyomtatni, 

elkelllátniamegfelelőazonosítókkal,továbbámegőrzéscéljábólarchiválnikell. 

Fájlok elnevezéseinek alapelvei: 

 

 Afájlnevelehetőlegutaljonatartalomra,akésőbbikönnyebbazonosíthatóság érdekében, 

 A fájl nevében a szóköz karaktereket lehetőség szerint _ karakterrel kell 

helyettesíteni, 

 Halehetséges,kerülnikellazékezetesbetűkhasználatát. 

 

A fájlok elhelyezése mappákban történik. Az összetartozó fájlokat célszerűen egy 

mappában kell elhelyezni. A mappa nevének megválasztásakor a fájl elnevezéseinek 

alapelveit kell betartani. 

 

Elektronikus iratok küldése, fogadása: 

Azelektronikusiratoke-mailbentovábbíthatók,valamintelektronikusiratote-mailben 

fogadhatunk.ElektronikusiratotInternetenkeresztüllelehettölteni,kilehettölteni. 

Az e-mailben érkező elektronikus iratot úgy kell tekinteni, mintha az hagyományos úton 
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érkezettvolna.Lehetőségszerintkikellnyomtatni,iktatnikell,aziktatássoránfelkell tüntetni az e-mail 

feladóját, az érkezés időpontját, illetve a sorszám előtt „e-mail” 

szöveggelkellkülönismegjelölni,valamintpapíralaponismegkellőrizni. 

Az elektronikus úton elküldött irat megérkezéséről lehetőség szerint igazolást kell kérni! Az 

igazolásról kapott dokumentumot papír alapon meg kell őrizni, és az irathoz kell csatolni. 

A (személyi anyagok, a gyermekek anyagainak létrehozására szolgáló) programok 

 

 A KIR rendszerben keletkezett iratok az Oktatási Hivatal rendszerén belül kerülnek 

létrehozásra, a KIR adatbázisának, belső folyamatainak segítségével. Az ilyen 

módonlétrejött iratokat nyomatatás után Iratkezelési szabályzatnak megfelelően meg 

kell őrizni. 

 Az étkezési programban keletkező iratok az óvoda saját rendszeren belül kerülnek 

létrehozásra. Az ilyen módon létrejött iratokat nyomtatás után az Iratkezelési 

szabályzatnakmegfelelőenmegkellőrizni. 

Archiválás, biztonsági mentések 

 

Az archiválás, biztonsági gyorsmentés USB adattárolókra történik. Emellett külső winchester 

adathordozóra történnek az éves archiválások. 

Az óvoda vezetője felelős: 

 

 az iratok szakszerű és biztonságos megőrzéséért az elektronikus úton előállított 

papíralapú nyomtatványok iktatási rendszerének kialakításáért, működtetéséért, 

felügyeletéért, 

 kijelöli a számítástechnikai rendszerének biztonsági követelményeiért általánosan és 

arendszerüzemeltetéséértönállóanfelelősszemélyt, 

 az Iratkezelési Szabályzat elkészítéséért, jóváhagyásáért, szabályszerűségéért és a 

feladatoknak megfelelőcélszerűségéért, 

 a szervezeti egységek vezetőivel együttműködve az iratkezelés személyi és 

szervezeti feltételeinekkialakításáért, 

 az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséért, a 

szabálytalanságok megszüntetéséért, szükség esetén a szabályzat módosításának 

kezdeményezéséért, 

 az iratkezelést végző, vagy azért felelős személy szakmai képzéséért és 

továbbképzéséért, 
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 egyébjogszabályokbanmeghatározottiratkezeléstérintőfeladatokért. 

 

A KIR rendszerbeli programokhoz való hozzáférési jogosultságokat névre szólóan kell 

dokumentálni. A dokumentumok tárolása és kezelése a vezető feladata. A jogosultságokat 

a szervezeti egységek vezetőinek egyénekre bontott jogosultsági javaslata alapján a vezető 

állítjaössze.Ajogosultságokbeállítása,illetvemódosításaavezetőiengedélyezést követően az 

óvodatitkárfeladata. 
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Záró rendelkezések 
 

A szervezeti és működési szabályzat elkészítése az intézményvezető felelőssége, az óvoda 

nevelőtestülete fogadja el a szülői szervezet véleményének figyelembevételével, amely az 

intézmény Fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. 

Az SZMSZ a Fenntartó jóváhagyását követő nappal lép hatályba. 

 

Ezzel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény előző - a fenntartó által 13/2013 számmal 

jóváhagyott-szervezeti és működési szabályzata. 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

 

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a Fenntartó, a nevelőtestület és az 

alkalmazotti közösség, a szülői közösség és a jogszabályi kötelezettség. 

Az SZMSZ nyilvánossága: 

 

 A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda minden alkalmazottjával, 

valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és meghatározott körben 

használjákhelyiségeit. 

 AzSZMSZ-benfoglaltakrólaszülőketistájékoztatnikell. 

 

 A hozzáférhetőség biztosítását jelen Szabályzat tartalmazza. 

 

 

Pécel,2019-06-02. 

 

 

Készítette:

 

 

 

 

Ph. 

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

Gudmann-Bokor Anita 

intézményvezető 
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Mellékeltek 

1. sz.:Irat-ésadatkezelésiSzabályzat 

 

2. sz.: Panaszkezelési Szabályzat 

 

FÜGGELÉK: 

Munkaköri leírás minták 
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Érvényességi záradék 
 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényessége: 

 

2019.június 16-tól visszavonásig. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának lehetséges indokai: 

 törvényi előírás(kormányrendelet) 

 nevelőtestületijavaslat 

 szülői igényekváltozása 

 

A módosítás – döntés előkészítő szervei: 

 Intézményvezető 

 Nevelőtestület 

 Szülőimunkaközösség 

 Presbitérium 
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Legitimációs záradék 
 

 

A szülői képviselet, a Péceli Református Egyházközség Harangvirág Óvodája Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadásához a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban 

meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. 

 

A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 

 

 

 

Kelt: Pécel, 2019.06.07. 

 

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

 

a szülői képviselet nevében 
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A Péceli Református Egyházközség Harangvirág Óvodájának nevelőtestülete 

határozatképes ülésén készültjegyzőkönyvbenszereplő100%-

osigenlőelfogadóhatározatalapján2018. 10.01-jén a Szervezeti és Működési Szabályzatát 

4/2018 határozati számon elfogadta. Az alkalmazotti közösség a Szervezeti és Működési 

Szabályzatot megismerte és eztaténytaláírásávaligazolta. 

Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal 

tanúsítják. 

Kelt: Pécel, 2019.06.05. 

 

 

 

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

Mikes István Zsigmondné                                                       BózsóAndrea 

intézményvezető - helyettes  nevelőtestület képviselője 

 

 

Fenntartó részéről: 

 

A Péceli Református Egyházközség Presbitériuma, mint Fenntartó a Harangvirág Református 

Óvodájának Szervezeti és Működési Szabályzatát 2018. október 14-i ülésén a Presbitérium 

jóváhagyja. 

 

 

Kelt:Pécel, 2019.06.16. 

 

 

 

 

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

 

Lelkipásztor p.h. Főgondnok 


