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Bevezetés 

 

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján Gyula Város Egyesített Óvodája szervezeti 

felépítését, működésének szabályait az alábbiakban állapítom meg. 

 

Az SZMSZ létrejött az alábbi jogszabályok alapján 

- Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Kormány 

rendelet (a továbbiakban: ONOAP). 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.). 

- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Kormány rendelet (a továbbiakban: Nktvr.). 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. 

- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §. 

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.). 

- A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény. 

 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: 

- magasabb vezető beosztásúra, 

- a nevelőtestületre, valamennyi óvodapedagógusra, 

- munkaközösségekre, 

- az óvodával jogviszonyban álló, minden alkalmazottra, 

- az óvodába járó gyermekekre, 

- a gyermekek szüleire, illetve törvényes képviselőire és ezek közösségeire (azokon a 

területeken, ahol érintettek), 

- az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, 

illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak ellátásában. 

 

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: 

- az óvoda területére, 

- az óvoda által szervezett – a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó – óvodán 

kívüli programokra, 

- az intézmény képviseletében folyó eljárás alkalmaira, külső kapcsolatokra. 

 

1. Intézményi alapadatok 

 

1.1. Az intézmény általános adatai: 

 

Az intézmény hivatalos neve: Gyula Város Egyesített Óvodája 

Az intézmény székhelye: 5700 Gyula, Leiningen utca 4. 

Az intézmény típusa: óvoda 

Az intézmény közfeladata: óvodai nevelés 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 
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Az intézmény fenntartója: Gyula Város Önkormányzata 

Az intézmény irányító szerve: Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő 

jogosítványok: 

Önálló gazdasági szervezettel nem 

rendelkező önálló költségvetési szerv. A 

gazdasági feladatokat a Gyulai 

Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi 

tér 3.) látja el. 

Az intézmény OM azonosítója: 200918 

Az intézmény adószáma: 15583604-2-04 

Az intézmény KSH statisztikai 

számjele: 

15583604-8510-322-04 

Az intézmény illetékessége, 

működési területe: 

Gyula város közigazgatási területe 

 

1.2. Az intézmény alapításával kapcsolatos adatok 

 

Az intézmény alapításának dátuma 2007.07.01., 148/2007.(V.24.) KT. határozattal 

Hatályos alapító okirat X.25-3/2020.  2020. 06. 25. 

 

1.3. Az intézmény alapító okirat szerinti alaptevékenysége 

 

kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

 

1.4. Az intézmény tagintézményei: 

 

Sorszám Tagintézmény megnevezése Tagintézmény címe 

1. Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda 5711 Gyula, Bajcsy-Zsilinszky utca 24. 

2. Béke Sugárúti Óvoda 5700 Gyula, Béke sugárút 53. 

3. Ewoldt Elíz Óvoda 5700 Gyula, Pálffy utca 5. 

4. Galbácskerti Óvoda 5700 Gyula, Temesvári út 47. 

5. Gyulavári Óvoda 5711 Gyula, Széchenyi út 56. 

6. Mágocsi Úti Óvoda 5700 Gyula, Mágocsi köz 1. 

7. Máriafalvai Óvoda 5700 Gyula, Sarkadi út 14. 
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1.5. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti 

jogviszony 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 

közfoglalkoztatási 

jogviszony 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 

2011. évi CVI. törvény 

 

2. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, az alkalmazottaknak és a vezetőknek 

a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje. 

 

2.1.  Az óvoda működési rendje 

 

a) A nevelési év helyi rendjét, programjait az intézményvezető által készített, a szülők 

által véleményezett, és a nevelőtestület által elfogadott munkaterv határozza meg. 

b) A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. 

c) Az óvoda közzétételi listát hoz nyilvánosságra az intézmény honlapján és helyben 

szokásos módon, mely személyes adatokat nem tartalmazhat. 

Közzétételi lista tartalmazza: 

- a felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatást, 

- a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett csoportok 

számát, 

- térítési díj fizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, kedvezményeket, 

jogosultsági és igénylési feltételeket (étkezési térítési díj), 

- az intézmény értékelésének nyilvános megállapításait, az ellenőrzések, 

vizsgálatok eredményeit, 

- az intézmény nyitvatartásának rendjét, jelentősebb események, programok 

időpontjait, 

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

- az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét, 

- a dajkák számát, iskolai végzettségét, szakképzettségét, 

- az óvodai csoportok számát, egyes csoportok létszámát. 

d) Az óvoda, a fenntartóval történt egyeztetés alapján, egy ügyeletes tagintézményt tart 

nyitva, a téli időszakban a karácsony és újév közötti napokban. A szülők az ügyeleti 

igényüket írásban nyújtják be a tagintézmény-vezető felé.  

e) A nyári tagintézményi zárások, felváltva, úgy történnek, hogy közben az ügyeletet 

igénylők ellátása másik tagintézmény(ek)ben folyamatosan biztosított. A nyári 

nyitvatartás időpontjáról a szülők minden év február 15-ig tájékoztatást kapnak. 

Ügyeleti igényüket írásban nyújtják be a tagintézmény-vezető felé.  

f) Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem 

haladhatja meg. A nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást 

megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.  Az óvodai nevelés nélküli munkanapon – a 

szülő igénye esetén – egy kijelölt tagintézmény ellátja a gyermek felügyeletét. 

Ügyeleti igényüket írásban nyújtják be a tagintézmény-vezető felé. 
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Az óvodai nevelési év rendjében kell meghatározni:  

- a nevelésnélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 

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

- a nevelőtestületi értekezletek időpontját.  

g) Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben 

megfogalmazottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül 

behozhassák, illetve hazavihessék.  

h) A gyermekek és szülők jogait, kötelességeit, az óvodába érkezést, az óvodában 

tartózkodást, távozást a házirend tartalmazza, szabályozza. 

i) Az étkezési térítési díjak változása esetén a gyermek szülőjének írásbeli nyilatkozatát 

be kell szerezni, amellyel a szülő tudomásul veszi a változást, illetve az étkezés 

további igénylését jelzi.  

j) A tagintézmények 5 napos (hétfőtől - péntekig) munkarendben, egész évben 

folyamatosan üzemelnek: 

- 600-630 technikai feladatokat látnak el, 

- 630-730 egy csoportban gyülekeznek a gyermekek, 

- 1630-1700 összevont csoport működik. 

k) A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni. 

 

2.2.  A gyermekek fogadásának rendje 

 

- Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 

foglaló játékos tevékenységek keretében folyik. 

- Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai 

nevelés-oktatásra készíti fel. 

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

fél éven belül betölti. 

- A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

vesz részt. A szülő - tárgyév  április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a 

gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb 

kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 

ötödik életévét betölti a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási 

hivatala2 felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

- A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó 

határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az 

óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a 

jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az intézményvezetőt. 

- Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki óvodába járási kötelezettségét külföldön 

teljesíti, a szülő által bejelentett naptól. 

- A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési 

év közben kérheti felvételét az intézményvezetőnél, annak érdekében, hogy a gyermek 

részt vehessen az óvodai foglalkozásokon. 

                                                 
2 Az Nktvr. 38/B.§ 
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- Eltérő szabályozás vonatkozik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó óvodás gyermekekre 

(veszélyeztetett, HH, HHH, védelembe vett). 

- A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 

összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc 

nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint 

kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában helyben 

szokásos módon a hirdetmény közzétételét. 

- Az óvodába Gyula város közigazgatási területén, de elsősorban körzethatáron belül 

lakó, illetve tartózkodó gyermekek kerülnek felvételre.3 

- Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai 

felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

- Gyermekek átvétele más intézményekből hivatalos átjelentkezés útján történik, 

melynek nyomtatványát az intézményvezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen 

egymásnak. Intézményen belül (két tagintézmény között, illetve csoportok között) 

történő áthelyezést a szülő írásban kérhet az intézményvezetőtől, aki ezt mérlegelés 

után engedélyezheti, vagy a kérelmet elutasíthatja, illetve más tagintézménybe történő 

elhelyezést javasolhatja a szülőnek. 

- A gyermek óvodai jogviszonyának megszüntetését a szülőnek írásban kell kérnie az 

intézményvezetőtől. 

- Megszűnik az óvodai elhelyezés: 

 ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

 a felmentést engedélyező szerv, a szülő kérelmére engedélyt adott (a 

gyermeknek az óvodából történő kimaradására), 

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

 az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles 

kort. 

- A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik. A szülő kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek 

további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő, a gyámhatóság a 

kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be az Oktatási 

Hivatalnak. A szülő kérelme alátámasztásához kérelméhez csatolhatja a gyermek 

fejlettségét alátámasztó óvodai dokumentumokat is. 

- Ha a szakértői bizottság január 18-áig a gyermek további egy nevelési évig óvodai 

nevelésben történő részvételét javasolja szülői kérelem benyújtására nincs szükség. 

- Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, az Oktatási 

Hivatal a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt 

megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

- Az óvodába felvett gyermeket az óvoda tartja nyilván. Ha a gyermek óvodát változtat, 

további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. 

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

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában 

meghatározott feltételekkel összhangban - a tagintézmény-vezető dönt. 

 

 

 

                                                 
3 További szabályokat az Nkt. 49.§ tartalmazza. 
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- A szülő kötelessége: 

 gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá 

megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az 

intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi 

előmenetelét, 

 biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá 

tankötelezettségének teljesítését, 

 tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi 

méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk, 

 az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett 

gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által 

közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy 

az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. 

 

2.3. Vezetők benntartózkodásának rendje: 

 

Az intézményben biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását az alatt az időszak alatt, 

amelyben a gyermekek az intézményben tartózkodnak, a következők szerint: 

- az intézményvezető és helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell 

tartózkodnia. Amennyiben ez nem megoldott (pl. továbbképzés stb.), az 

intézményvezető kijelöli a felelős vezetőt, 

- az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettesek közül legalább egy 

vezető 9:00 óra és 15:00 óra között elérhető, 

- fogadóórák időpontját az intézmény munkaterve tartalmazza, és a tagintézményben 

található hirdetőtáblán kifüggesztésre kerül. 

 

Mindezek értelmében 

- A tagintézményekben a nyitvatartás teljes időtartama alatt a vezetői jelenlétet 

biztosítani kell. 

- A tagintézmény vezetője és a helyettesítésével megbízott óvodapedagógus úgy 

osztja be munkarendjét, hogy ez teljesüljön. 

- Amennyiben elháríthatatlan, vagy rajtuk kívül álló okok miatt ez nem tud 

megvalósulni, úgy a tagintézmény vezetője kijelöl a nevelőtestületből egy olyan 

személyt, aki alkalmas a helyettesítés átmeneti biztosítására. 

- A tagintézmény a „vezetői helyettesítés rendje” –t a vezetői irodában kifüggeszti, a 

vezetői helyettesítésben érintett kollégák nevének, elérhetőségének feltüntetésével. 

A felsorolás helyettesítési sorrendben történjen meg. 

 

 

2.4. Alkalmazottak benntartózkodásának rendje: 

 

A benntartózkodást meghatározó tényező: 

- a tagintézmények nyitvatartási ideje előtt leghamarabb, ill. a zárási időt követően 

legkésőbb 30 perccel lehet a tagintézményekben benntartózkodni. Ettől eltérni az 

intézményvezető tájékoztatásával, illetve engedélyével lehet. Amennyiben váratlan 

esemény miatt szükséges a benntartózkodás, arról az intézményvezetőt telefonon, 

e-mailen kell tájékoztatni az esetről. 
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Munkarend: 

- valamennyi dolgozó heti munkaideje 40 óra, 

- az óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja a 40 órás teljes 

munkaidejéből a kötött munkaidőt (32 óra) köteles az intézményben tölteni, de 

további négy órában - a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai 

feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, továbbá eseti helyettesítés 

céljából - elrendelhető munkavégzés, 

- a tagintézmény alkalmazottai az előzetesen meghatározott munkaidő beosztásukat 

a tagintézmény-vezető, vagy távolléte esetén a helyettes engedélyével 

változtathatják meg, cserélhetik el, 

- a tagintézmény-vezetők a neveléssel lekötött munkaidejükön felül, a kötött 

munkaidejükön belüli időben (32 óra) a tagintézmény vezetésével kapcsolatos 

teendőket látják el, kötelesek a tagintézményben tartózkodni, 

- az éves feladattervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, 

gyermekek értékelése, családokkal történő programok stb.) az óvodapedagógus a 

kötelező órájának letöltése után berendelhető a 40 órás munkaidejének terhére, 

- az ünnepségek, rendezvények idejére a dajka, pedagógiai asszisztens, karbantartó 

munkatársak is berendelhetők. 

 

Munkából való távolmaradás: 

- a dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradás okát egy nappal, de legkésőbb 

az adott munkanapon legrövidebb időn belül - de minden esetben az aznapi 

munkakezdés előtt - köteles jelenteni a tagintézmény-vezetőnek, a helyettesítés, a 

gyermekek ellátásának megszervezése érdekében. 

 

A munkahely elhagyása: 

- a tagintézmény alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben, 

tagintézmény-vezetői engedéllyel hagyhatják el az intézményt. 

 

Szabadságok engedélyezése: 

- a tagintézmények alkalmazottai szeptember 1. és május 31. napja között, hét 

munkanapot meghaladó tartamú szabadságot, csak az intézményvezető előzetes 

engedélyével vehetnek igénybe. Erre vonatkozó igényüket, a szabadság tervezett 

időpontját, legalább 15 nappal megelőzően kötelesek írásban benyújtani. 

- az óvodapedagógusok szeptember 1. és december 31. napja között megmaradó 

szabadsága legfeljebb 10 nap lehet, ebbe beleszámítandó az év végi ünnepek közötti 

zárva tartás ideje. 

 

2.5. Szülők benntartózkodásának rendje: 

 

- a szülők a gyermeköltözőkbe léphetnek be (kivéve, ha azt a fenntartó, 

intézményvezető másképp nem rendeli el), 

- a csoportszobában szülő csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (beszoktatás, 

nyílt nap, ünnepségek). 

 

2.6. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 

a nevelési-oktatási intézménnyel. 
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Az intézmény a zavartalan működés, a vagyonvédelem, valamint a gyermekek és 

alkalmazottainak biztonsága érdekében szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét 

mindazon személyek esetében, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel: 

- mindazoknak, akik az intézmény területére belépnek, kötelessége az intézmény 

épületeinek, helyiségeinek, eszközeinek, berendezési tárgyainak, mások tulajdonának 

megóvása és védelme, a rend és a tisztaság megőrzése, a tűz- és balesetvédelmi 

előírások betartása, valamint az SZMSZ, a Házirend és más belső szabályzatok 

vonatkozó előírásának betartása, 

- az intézményben tartózkodók – a partneri együttműködés érdekében - kötelesek a 

nevelő intézménynek megfelelő, az intézmény értékrendjéhez igazodó humánus 

kommunikációt és viselkedést tanúsítani, 

- a hivatalos ügy elintézése után az intézménnyel jogviszonyban nem álló személy 

indokolatlanul nem tartózkodhat az épületben, 

- a fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az 

intézményvezetővel, illetve a tagintézmény-vezetővel történő egyeztetés szerint zajlik, 

- óvodai rendezvények alkalmával, az ott megjelentek a tagintézmény e célra kijelölt 

helyiségeit használhatják, és a rendezvény végét követően a lehető legrövidebb időn 

belül kötelesek az épületet elhagyni, 

- a tagintézmények helyiségeiben és területén párt, politikai célú mozgalom vagy 

párthoz kötődő szervezet nem működhet, politikai célú tevékenység nem folytatható. 

A tagintézmények helyiségeinek bérletére vonatkozó jogviszony e szervezetekkel nem 

hozható létre. 

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

intézményvezető, tagintézmény-vezető engedélyezi, 

- a belépés, benntartózkodás engedélyezése, megfelelő információk beszerzését 

követően történik. Ez elsősorban az alábbi személyekre vonatkozik: 

 gyógypedagógus 

 védőnő 

 orvos 

 gyermekjóléti szolgálat, családsegítő munkatársai, szociális segítő szakember 

az együttműködési megállapodás értelmében, az óvodában bent tartózkodhat, 

és szakmai tevékenységet végezhet.4 

- a nevelési-oktatási intézményben nyújtott szociális szolgáltatás során eljáró óvodai és 

iskolai szociális segítő a gyermekkelközvetlenül foglalkozik, az egyéni szociális 

szolgáltatások megvalósításának ideje alatt a gyermek felügyeletéről maga 

gondoskodik, 

- az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötők, vagy más személyek az óvoda 

területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, 

- egyéb foglalkozást az intézményben csak pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

alkalmazott tarthat. 

3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai 

és nem pedagógiai tevékenységére, folyamatára kiterjed. Az óvodavezetés az ellenőrzési 

ütemtervalapján, a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése 

érdekében ellenőrzi, értékeli az alkalmazottak munkáját. 

                                                 
4 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
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A pedagógiai munka belső ellenőrzésének céljai: 

- az esetlegesen előforduló hiányosságok mielőbbi feltárása, 

- a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, 

- a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak: 

- az intézményvezető, 

- az intézményvezető-helyettesek, 

- a tagintézmény-vezetők, 

- eseti megbízással a munkaközösség-vezetők. 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: 

- fogja át a pedagógiai munka egészét, 

- segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 

- a tevékenységekkel szemben támasztott követelményekhez igazodva értékelje az 

óvodapedagógus által elért eredményeket, 

- ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, 

- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, 

- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását, 

- az ellenőrzés általános követelményei az objektivitás, tényszerűség, folyamatosság, 

következetesség. 

 

A belső ellenőrzés általános szabályai: 

- a belső ellenőrzés rendjét az intézményvezető készíti el, 

- az ellenőrzési tervet az intézmény éves munkaterve tartalmazza, amelynek 

megvalósítása és dokumentálása, saját hatáskörben, minden vezető beosztású 

óvodapedagógus kötelessége (intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, 

tagintézmény-vezetők, munkaközösség-vezetők), 

- a tagintézmény-vezetők további ellenőrzési feladatokat is tervezhetnek a tagintézmény 

éves feladattervében, 

- az ellenőrzési tervben nem szereplő, az intézmény egészére vonatkozóan, rendkívüli 

ellenőrzésről az intézményvezető dönt. Tagintézményre vonatkozóan a tagintézmény-

vezető is rendelhet el rendkívüli ellenőrzést, 

- az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti, 

- a tagintézmény-vezetők ellenőrzését közvetlenül az intézményvezető és az 

intézményvezető-helyettesek végzik, 

- az ellenőrzés tapasztalatait a tagintézmény-vezetőkkel, óvodapedagógusokkal 

egyénileg kell megbeszélni, 

- az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonható a munkaközösség-vezető is, 

- az általánosítható tapasztalatokat ismertetni kell és meg kell vitatni a vezetői 

értekezleten, nevelőtestületi értekezleten. 

Az ellenőrzés területei: 

- a pedagógiai dokumentumok ellenőrzése, 

- a nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése, 

- a pedagógiai gyakorlat ellenőrzése, elemzése, értékelése. 

 

Szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során: 
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- a nevelőmunka ellenőrzésének szempontjai koherensek az országos pedagógiai-

szakmai ellenőrzés szempontjaival, a nyolc pedagóguskompetenciával. 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

- tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés. Intézményünkben 

elsődlegesen ezt az ellenőrzési fajtát támogatjuk, 

- szükség szerint spontán, alkalomszerű szúrópróbaszerű ellenőrzés, a problémák 

feltárása, megoldása érdekében, a napi felkészültség felmérésének érdekében. 

 

Az ellenőrzés dokumentálása: 

- ellenőrző lapok formájában. 

 

4. A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje. 

 

A feladatellátási helyeken működő óvodák nevelőtestülete önállóan, illetve vezetőségi 

jóváhagyással hozhat döntést azokban az ügyekben, amelyek kizárólag saját szervezeti 

egységüket érintik. Az óvodákban dolgozó nevelőtestületek között rendszeres szakmai 

kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett értekezleten, illetve szükség szerint, szakmai 

megbeszéléseken valósul meg. Azokban az ügyekben, amelyek csak az egyik 

tagintézményben dolgozókat érintik, szervezeti egységenként is, tarthatnak alkalmazotti 

megbeszéléseket. 

A tagintézmény-vezető részt vesz a rendszeresen (havi egy alkalommal) tartott vezetőségi 

megbeszéléseken, ez alkalommal beszámol a tagintézményben folyó munkáról, illetve 

átveszi a szükséges információkat. A tagintézmény-vezető a rendkívüli eseményeket 

azonnal jelenti az intézményvezetőnek. Az intézményvezető és a tagintézmény-vezető 

együttesen felelnek azért, hogy a dolgozók, a gyermekek, és a szülők az őket érintő 

információkat időben megkapják, megismerjék. 

 

Az intézményen belüli kapcsolattartási formák, eszközök: 

- személyes megbeszélés, 

- telefonos egyeztetés, jelzés, 

- írásos tájékoztatás, 

- értekezlet, 

- tagintézmény ellenőrzése, 

- írásos beszámoló. 

 

5. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a 

vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai, a 

szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje. 

 

A jogszabályoknak, a szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült 

feladatok alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik: 

- a vezető, 

- az alkalmazotti közösség, 

- a nevelőtestület, 

- a nevelő munkát segítők. 

 

A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, a vonatkozó 

napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és véleményezési javaslattételi jogot gyakorló 
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közösséget vagy az általa delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

Az információ áramlás kétoldalú, és napi szinten történik. Az intézmény él az 

információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. Az egyes munkakörökhöz 

tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a kapcsolódó 

felelősségi szabályokat a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

A kapcsolattartás formái: 

- értekezletek, 

- megbeszélések, 

- rendezvények, 

- elektronikus levelezés. 

 

5.1. A kiadmányozás szabályai 

 

Kiadmány alatt a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről 

hiteles aláírással ellátott, lepecsételt iratot értjük. Ebből következik, hogy a kiadmányozó 

az a személy, akit a szervezet vezetője kiadmányozási joggal ruházott fel és hatáskörébe 

tartozik a kiadmány aláírása. 

 

A kiadmányozás magában foglalja: 

- az ügyben való érdemi döntést, 

- az intézkedés kiadásának jogát, 

- az ügyirat irattárba helyezésének jogát. 

 

Kiadmányozási jog: 

- a kiadmányozási jog jogosultja az intézményvezető, 

- az intézményvezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási 

jogot visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. 

- az intézményvezető kiadmányozási jogát az intézmény szakszerű, jogszerű, 

folyamatos és rugalmas működtetése érdekében működési területekre vonatkozóan 

megoszthatja. 
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Tagintézmény-vezető kiadmányozási jogosultsága: 

 

Aláírás jogcíme Dokumentum megnevezése 

Pedagógiai 

- Szakmai ellenőrzések, értékelések, munkatervek, 

beszámolók 

- Iskolai Közösségi Szolgálat dokumentálása 

(kivéve együttműködési megállapodás) 

- Felsőoktatási és egyéb szakmai gyakorlat 

biztosításával kapcsolatos dokumentumok 

(kivéve együttműködési megállapodás) 

- Jegyzőkönyvek, feljegyzések 

Munkaügyi 

- Jelenléti és munkaidő-nyilvántartási ív 

- Változásjelentések 

- Elvégzett munkák igazolása (pl. mérőóracsere) 

- Dolgozó szabadságengedélye (kivéve a 

rendkívüli szabadság) 

- Éves szabadságok ütemezése 

- Óvodai munkarend kialakítása 

- Írásbeli feljegyzés 

- Jegyzőkönyv 

Tanügyigazgatási 

- Felvételi és előjegyzési napló 

- Felvételi és mulasztási napló 

- Óvodai törzskönyv 

- Csoportnapló 

- Vizsgálatkérő lap a Szakértői Bizottság felé 

- Igazolt hiányzások engedélyezése (kivéve 10 

napot meghaladó kérelmek) 

- Gyermekjellemzések 

- Szülői munkaközösség éves tagintézményi 

munkaterve és a működés dokumentumai 

Üzemeltetési 

- Leltározással, selejtezéssel kapcsolatos aláírások 

- Eszközök, csomagok átvétele 

- Hatósági jegyzőkönyvek átvétele 

- A HACCP és az ÁNTSZ ügyeket illetően 

- Továbbá jogosult a tagintézmény-vezető a tagintézményi szinten keletkező, egyéb 

munkáltatói, tanügy-igazgatási, pedagógiai és üzemeltetési dokumentumok 

aláírására, az intézményvezető tájékoztatása után. 

- A tagintézmény-vezető a pedagógiai programban meghatározott 

társintézményekkel folytathat külső levelezést, együttműködési megállapodást 

köthet, de kötelezettséget nem vállalhat. 

- A tagintézmény-vezető a tagintézmény nevével pályázatot csak az intézményvezető 

engedélyével írhat, melyet az intézményvezető ír alá. 

 

Intézmény nevét tartalmazó pecséthasználati jog: 

- pecséthasználati joga van az intézményvezetőnek, intézményvezető-

helyetteseknek, 

- ügyintézők a pecsétet nevük aláírásakor nem használhatják. 
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5.2. A képviselet szabályai 

 

- Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott 

esetekben átruházhatja más személyre vagy személyekre. 

- Amennyiben az intézményvezető távollétében az ügy elintézése azonnali intézkedést 

igényel, a nyilatkozattételre az intézményvezető-helyettesek jogosultak. 

- Sajtónyilatkozatot az intézményről, a nyomtatott vagy elektronikus média részére az 

intézményvezető vagy annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés 

után). 

- Sajtónyilatkozatot a tagintézmény-vezető vagy további munkatárs az intézményvezető 

engedélyével adhat. 

 

5.3. Az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 

helyettesítés rendje 

 

- Az intézményvezető távolléte alatt az intézmény éves munkatervében meghatározott 

helyettesítési rend lép életbe. 

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

intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg az intézményvezető helyett. 

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

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

tudomására kell hozni (értesítés). 

 

6. Az óvoda szerkezete. 

 

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

Az óvodavezetőség konzultatív testület, 4 főből áll, intézményvezető, és 3 fő szakmai 

helyettes. Az óvodavezetőség véleményező és javaslattevő joggal bír, és dönt mindazokban 

az ügyekben, amelyeket az intézményvezető szükségesnek tart. Vezetőségi és tagintézmény-

vezetői értekezleten beszámolnak a kiemelkedő teljesítményekről, hiányosságokról, 

problémákról, valamint azok megoldási módjáról. Az intézményvezető, a helyettesei, 

valamint tagintézmény-vezetők kapcsolattartása folyamatos (telefon, email), az éves 

munkatervben rögzített rendszerességgel, illetve szükséges esetekben tartanak 

megbeszéléseket.  

 

a) Az intézményvezető 

 

Feladata: 

- a munka-, baleset-, valamint tűzvédelmi előírások betartatása, 

- gondoskodik a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben, valamint a 

házirendben foglaltak betartatásáról, 

- a hatályos jogszabályok, rendeletek betartatása, 

- irányítja a titkárságot, megszervezi a titkárság működését, 

- a köznevelési információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatok 

megszervezése, 

- felügyeli az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának 

szabályosságát, 

- a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének megszervezése, az intézmény 
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ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működtetése, 

- a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskoláztatási terv 

elkészíttetése, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtatása, 

- a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, 

szülői igény esetén, 

- további feladatait a szabályzat mellékletét képező munkaköri leírás tartalmazza. 

 

Felelőssége: 

- az intézményvezető felelősségét, képviseletét és döntési jogkörét az Nkt. 69. §-a 

állapítja meg, 

- felel az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért (a fenntartóval 

kötött feladat ellátási megállapodásban foglaltak alapján), 

- gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak 

felett, 

- dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más 

hatáskörébe, 

- felel az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

- jóváhagyja az intézmény pedagógia programját, 

- képviseli az intézményt, 

- felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe 

tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és 

ellenőrzéséért, 

- felel a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez 

szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosításáért, 

- felel a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

- felel a gyermekvédelemi feladatok megszervezéséért, ellátásáért, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó 

feladatai koordinálásáért, 

- felel a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért, 

- felel a szülői szervezetekkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel való 

megfelelő együttműködésért, 

- felel a gyermekbaleset megelőzéséért, 

- felel a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

- felel a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 

Kizárólagos jogköre: 

- a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, (a tagintézményekben foglalkoztatottak 

tekintetében a tagintézmény-vezetők véleményének kikérésével), 

- kötelezettségvállalás. 

 

b) Az intézményvezető-helyettes 

 

Feladata: 

- mindenkor segíti és támogatja az óvoda hosszú és rövidtávú célkitűzéseinek 

megvalósítását legjobb tudása szerint, 

- a pedagógiai program célkitűzéseit figyelembe véve a nevelőtestületi és 

alkalmazotti értekezletek előkészítésében közreműködik, 
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- kapcsolatot tart a tagintézmények-vezetőivel, illetve a feladatban érintett 

kollégával, 

- támogatja a munkaközösségek munkáját, ahhoz megfelelő segítséget nyújt, 

- kapcsolatot tart a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai 

Tagintézményével, a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői 

bizottságával, irányítja, koordinálja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

ellátásának feladatait, 

- részt vesz az intézmény ellenőrzési, értékelési folyamataiban, 

- gyermekvédelmi felelősökkel tartja a kapcsolatot, a jogszabályoknak megfelelően 

bekéri a jelentéseket, beszámolókat, különös figyelmet fordít a veszélyeztetett, 

sajátos nevelési igényű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátásánál 

az óvoda hátránykompenzációs szerepének erősítésére, 

- segíti az óvoda egészségfejlesztési feladatainak megvalósítását, együttműködik az 

érintett felekkel, 

- az éves normatíva és statisztika elkészítésében felelősséggel részt vesz, 

- az intézményvezető távollétében képviseli az óvodát, kapcsolatot tart a 

társintézményekkel, 

- koordinálja a szakmai innovációt, 

- figyelemmel kíséri és betartatja az óvoda törvényes és szakszerű működését, 

- segíti a pedagógiai programban meghatározott nevelő-fejlesztő munka szakszerű 

végrehajtását, megvalósítását, 

- az intézményvezető által szervezett vezetői értekezleteken beszámol az időszerű 

feladatok végrehajtásáról, előterjeszti javaslatait, 

- további feladatait a szabályzat mellékletét képező munkaköri leírás tartalmazza, 

- munkáját a fentieken kívül valamennyi helyettes (vezetési terület megosztását 

konkrétan tartalmazó) munkaköri leírás szerint köteles végezni. 

 

Felelőssége: 

- az intézményvezető távollétében a helyettesítés, 

- az intézmény működésével kapcsolatosan döntéselőkészítő, véleményező és 

javaslattevő joggal rendelkeznek, 

- az intézményvezető-helyettesek az önálló feladatvégzésük során kötelesek 

egyeztetni az intézményvezetővel, 

- az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek, 

szervezetek előtt. 

 

Kizárólagos jogköre: 

- Nincs. 

 

c) Tagintézmény-vezetők 

 

Feladata: 

- mindenkor segíti és támogatja az óvoda hosszú és rövidtávú célkitűzéseinek 

megvalósítását legjobb tudása szerint, 

- biztosítja az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, nyilvánosságra hozatalát, 

- a pedagógiai program célkitűzéseit figyelembe véve segíti a nevelőtestület 

munkáját, 

- elősegíti és támogatja a nevelőtestületen belül működő munkaközösségek tagjainak 

munkáját, 
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- szükség szerint hívja össze a tagintézményben a nevelőtestületet 

munkaértekezletre, munkatársak, kollégák számára biztosítja a korrekt 

információáramlást, 

- kapcsolatot tart a partner intézményekkel és képviselőikkel, 

- ellenőrzi a munkavédelmet és a tűzvédelmi szabályok betartását, betartatását, 

- ellenőrzi a munkafegyelmet, ösztönzi a jó munkahelyi légkör megteremtését, 

- elkészíti az óvodapedagógusok, a nevelést, oktatást segítő munkakörben dolgozók, 

a karbantartó munkabeosztását, ellenőrzi annak betartását, 

- elkészíti a szabadságolási ütemtervet, felel a szabadságok törvényes kiadásáért, 

- folyamatosan rögzíti a változásokat a szabadság-nyilvántartó táblázatban, 

- ellenőrzi a munkaidőkezdést, a jelenléti ív vezetését, 

- a törzskönyvben évente kettő alkalommal rögzíti a szükséges adatokat, 

- biztosítja az egészségügyi előírások betartását, és a szükséges intézkedéseket 

önállóan megteszi, járvány, rendkívüli esemény esetén haladéktalanul értesíti az 

intézményvezetőt, 

- a HACCP előírásait betartatja, szúrópróba szerint ellenőrzi, 

- elvégzi az étkezési adagok megfelelő rendelését,  

- ellenőrzi a keletkezett ételmaradék tárolását, elszállítását, 

- szervezi és irányítja a takarítási munkálatokat a nyári takarítási szünetben, 

- ügyeletet tart az előzetes beosztás alapján, 

- az éves normatíva és statisztika elkészítéséhez, biztosítja a pontos és korrekt 

adatszolgáltatást, 

- a balesetvédelmi előírások betartását folyamatosan figyelemmel kíséri, minden 

baleseti forrás elhárításáról haladéktalanul gondoskodik, 

- felel a leltározás és selejtezés előkészítéséért, lebonyolításáért, 

- törekszik az állagmegóvás hathatós betartására és betartatására, 

- az óvoda rendezvényeinek előkészítésében, sikeres lebonyolításában tevékenyen 

közreműködik, 

- a szülői szervezettel folyamatosan kapcsolatot tart, mindenkor biztosítja képviseleti 

jogosultságának érvényre juttatását, 

- koordinálja a tagintézményi szakmai innovációt, 

- figyelemmel kíséri és betartatja az óvoda törvényes és szakszerű működését, 

- ellenőrzi a pedagógiai programban meghatározott nevelő-fejlesztő munka 

szakszerű végrehajtását, megvalósítását, 

- az intézményvezető által szervezett vezetői értekezleteken beszámol az időszerű 

feladatok végrehajtásáról, előterjeszti javaslatait, 

- további feladatait a szabályzat mellékletét képező munkaköri leírás tartalmazza. 

 

Kizárólagos jogköre: 

- Nincs. 

 

Az intézményvezető feladat- és hatásköréből átruházott feladat- és hatáskörök: 

- a tagintézmény alkalmazotti közösségének vezetése, 

- a tagintézmény pedagógiai, ellenőrzési, mérési, értékelési és önértékelési 

tevékenységének irányítása, 

- tanügyi feladatok ellátása, információszolgáltatás, 

- a tagintézmény alkalmazottainak munkaszervezése (munkarend, szabadság), 

- észlelt hiányosságok, vagy nem megfelelő koordinálás esetén az intézményvezető 

vagy az általa megbízott intézményvezető-helyettes utasítása alapján köteles a 
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tagintézmény-vezető eljárni, 

- a tagintézmény alkalmazottainak (óvodapedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens) 

csoportba sorolása. Vitás helyzetben az intézményvezető dönt. 

- a tagintézményhez beosztott karbantartó közvetlen irányítása. 

 

A tagintézmény-vezető javaslatot tehet: 

- az óvoda éves munkatervéhez, 

- az SZMSZ és a Házirend összeállításához, 

- továbbképzések megszervezéséhez, továbbtanuláshoz és pedagógusok 

szakvizsgára való felkészítéséhez, 

- szükséges felújítások, javítások, fejlesztések összeállításához, 

- jutalmazásokra, határozott idejű kereset-kiegészítésre, kitüntetésekre, országos és 

helyi elismerésekre, való felterjesztésre, 

- a munkafegyelem megsértőinek felelősségre vonására, 

- nevelőtestületi értekezletek témájára, lebonyolítására, nevelés nélküli munkanapok 

megszervezésére. 

 

d) Intézményi nevelőtestület 

 

Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben a közalkalmazotti jogviszony 

keretében pedagógus munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége. A 

nevelőtestület az Nkt.  alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező testület, amely 

a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve, 

törvényben, továbbá e szabályzatban meghatározott kérdésekben és más jogszabályokban 

meghatározott kérdésekben döntési, véleményező, javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

A nevelőtestület dönt: 

- a pedagógiai program elfogadásáról, 

- az SZMSZ elfogadásáról, 

- a házirend elfogadásáról, 

- az intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

- az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, 

- a továbbképzési program elfogadásáról, 

- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, 

- a saját feladatainak és jogainak átruházásáról. 

 

A nevelőtestület a számára biztosított feladat- és hatáskörök közül nem ruházhatja át 

döntési jogkörét: 

- a pedagógiai program, a házirend és az SZMSZ esetében. 

 

e) Tagintézmények nevelőtestülete 

 

Tagjai az egyes tagintézményekben dolgozó óvodapedagógus munkakört betöltő 

alkalmazottak, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatottak. A tagintézmények nevelőtestülete a fentieken túl 

az adott tagintézményt érintő kérdésekben jár el. 
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Döntési jogköre a következőkre terjed ki: 

- a helyi nevelési gyakorlat elfogadása, 

- az intézményi munkaterv részét képező tagintézményi feladatterv és beszámoló 

elfogadása, 

- a tagintézmény vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakítása, 

- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

- a saját feladatainak és jogainak átruházása, 

- saját döntéshozatali rendjének maghatározása. 

 

Véleményezési jogköre: 

- a gyermekek csoportba történő beosztása. 

 

f) Szakmai munkaközösségek 

 

A nevelőtestület a szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját 

tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választ, akit az 

intézményvezető bíz meg egy nevelési évre a feladatok ellátásával, - a megbízás 

meghosszabbítható legfeljebb öt évre – aminek tényét az óvoda éves munkaterve rögzíti. 

Tevékenységüket az intézményvezető írásos megbízása alapján, munkaköri leírásuknak 

megfelelően végzik. 

A munkaközösségek tevékenységeikről éves munkatervet és beszámolót készítenek. 

Nevelési évenként a tagok minimum négy alkalommal értekezletet tartanak. 

Munkaközösségek irányítása közvetlenül a vezetőség hatáskörébe tartozik. 

 

A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendje, részvétele 

a pedagógusok munkájának segítésében. 

 

- A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai 

munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, 

összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. 

-  A szakmai munkaközösség tagja és vezetője részt vesz a belső értékelésben és 

ellenőrzésben (a vezető felkérése, megbízása alapján). 

- A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a 

munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb 

öt évre. 

- A munkaközösségek vezetői éves tervet készítenek, melynek végrehajtásról 

beszámolnak a nevelőtestületnek. 

- Az intézményi pedagógiai innovációban, projektekben, pályázatokban, valamint az 

éves munkaterv kiemelt feladataiban segítő, tervező, elemző, értékelő (bemutató) 

feladatokat látnak el. 

 

g) Óvodapedagógusok 

 

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

alapprogramja és az óvoda pedagógiai programja szerinti nevelése. 

Köteles a pedagógiai programban meghatározott és az óvodai neveléshez kapcsolódó 

egyéb szabályzatokban előírt adminisztratív teendőket pontosan, határidőre ellátni. 
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Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá 

háruló feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök megóvására. 

Beszámolási kötelezettsége van a nevelési év végén, amelyben csoportban elért szakmai 

teljesítményét írásban értékelnie. 

 

A gyermekvédelmi felelős feladata:  

- az óvodapedagógusok, szülők jelzése alapján megismert veszélyeztetett 

gyermekeknél – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – családlátogatáson 

megismerni a gyermekek családi környezetét, 

- a gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy a vezető 

értesítse a gyermekjóléti szolgálatot, 

- a gyermekjóléti szolgálat meghívására részt vesz a jelzőrendszeri megbeszéléseken, 

- a gyermekvédelmi felelős munkáját, megbízás alapján, az éves intézményi 

feladattervben rögzítettek szerint végzi, 

- közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének feltárásában és 

megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve 

a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézményekkel és hatóságokkal, 

- ha a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszüntetni, intézményvezető által segítséget kér a megfelelő szervtől, 

- az óvoda vezetője biztosítja a gyermekvédelmi felelős munkájához szükséges 

feltételeket,  

- a gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tagintézményenként helyben szokásos 

módon tájékoztatni kell a gyermekvédelmi felelős személyéről, arról, hogy milyen 

időpontban és hol kereshető fel, valamint gyermekvédelemmel foglalkozó 

társintézmények elérhetőségéről,  

- a gyermekvédelmi felelős segíti az óvodapedagógusok gyermekvédelmi munkáját. 

 

h) Óvodapszichológus 

 

A nevelőtestület tagja, az Nkt. 61. § (3) alapján kerül alkalmazásra. 

Elsősorban preventív munkát végez, így fontos feladata a szakszerű pszichológiai 

szűrővizsgálat, mellyel kiszűrhetők valamilyen szempontból veszélyeztetett, 

beilleszkedési zavarokkal, pszichés rendellenességekkel, teljesítményzavarral küzdő 

gyermekek. 

 

i) Pedagógiai asszisztens 

 

Munkáját a tagintézmény-vezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok 

betartásával a mindenkor hatályos jogszabályok és az SZMSZ alapján végzi. 

A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat az óvodapedagógus iránymutatása 

alapján végzi. 

Munkavégzésének részletes szabályait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 

j) Óvodatitkár 

 

Feladata elsősorban az intézmény adminisztrációs, adat- és iratkezelési feladatainak 

elvégzése. Saját területét érintő kérdésekben véleményezhet és javaslatot tehet. 
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k) Dajka 

 

- A dajka közvetlen felettese az óvodapedagógus. Gyermekszerető viselkedésével, 

személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hat az óvodás 

gyermekek fejlődésére.  

- Fontos, hogy tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, elfogadás 

legyen a jellemző.  

- A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. Nevelési 

kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítsa. 

- A dajka az óvodapedagógus által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek 

gondozásában, öltöztetésében, étkeztetésben, a tisztálkodási teendők ellátásában.  

- Az óvodapedagógus mellett a nevelési terveknek, valamint a munkaköri leírásnak 

megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében.  

- A bevezetett HACCP rendszer működtetését az előírásoknak megfelelően 

biztosítja. Az adatlapokat, a műszaknaplót, a gépkönyvet napra készen vezeti.  

- További feladatait a szabályzat mellékletét képező munkaköri leírás tartalmazza. 

 

l) Karbantartó 

 

Feladatuk az óvodai nevelés számára az adottságok figyelembevételével a 

legesztétikusabb, leghigiénikusabb környezet kialakítása, megőrzése. 

Munkájukat az intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők közvetlen irányítása 

alatt, utasításuk szerint végzik. 

Rendszeresen végzett tevékenységüket a munkaköri leírásuk tartalmazza. 
 

Az alkalmazottak, pedagógusok által bevihető dolgok: 

- a munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató 

engedélyével vihetők be. E szabály megsértése esetén a munkáltató a bekövetkezett 

kárért csak szándékos károkozás esetén felel. 

 

7. Kapcsolattartás formája, rendje vezetők és az óvodai szülői szervezet, közösség között. 

 

A szülők közösségei: 

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

intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal 

rendelkező szülői szervezetet hozhatnak létre. 

- az intézmény tagintézményeiben külön-külön szülői szervezet működik, 

- az intézményi szülői szervezet a tagintézményi szülői közösségek képviselőiből áll, 

akik maguk közül választják az intézményi szülői szervezet elnökét, 

- az elnöki tisztség betöltésére az intézményvezető is tehet javaslatot, 

- a szülői szervezet meghatározza saját működésének rendjét és elfogadja éves 

munkatervét, 

- a szülői szervezet a gyermekek csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást 

kérhet a tagintézmény-vezetőtől, illetve az intézményvezetőtől. E kérdés tárgyalásakor 

a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület 

értekezletén. A tanácskozási jog részvételi és véleménynyilvánítási jogot jelent. 

 

Az intézményi szülői szervezet véleményét ki kell kérni: 

- az intézmény SZMSZ-ének, Házirendjének, Pedagógiai Programjának elfogadásakor 
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és módosításakor, valamint az intézmény munkatervének elfogadásakor. 

 

Az együttműködés és a kapcsolattartás módjai: 

- intézményi szülői szervezettel az együttműködés szervezése az intézményvezető 

feladata, 

- az intézményvezető az intézményi szülői szervezetet nevelési évenként egyszer 

tájékoztatja a tagintézményeket érintő aktuális szakmai és egyéb aktuális kérdésekről, 

- a tagintézményi szintű szülői szervezet elnökével a tagintézmény-vezető, a 

csoportszintű ügyekben a csoport szülői szervezetének képviselőjével az 

óvodapedagógus tart kapcsolatot, 

- a tagintézmény-vezető a szülői szervezet elnökét legalább nevelési évenként egyszer 

tájékoztatja a tagintézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő 

kérdésekről, 

- az óvodapedagógus a csoport szülői szervezete képviselőjének igény szerint ad 

tájékoztatást. 

 

A kapcsolattartás formái: 

- szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás, 

- szervezési tevékenység a szülői szervezet vezetőjével, 

- munkatervek egymás részére történő megküldése, 

- értekezletek, ülések, 

- szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre, 

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

jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek. 

 

8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 

ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések. 

 

- A nevelőtestület meghatározott időre létrehozhat bizottságot, vagy egyes jogköreit 

átruházhatja5. 

- A nevelőtestület az éves munkatervében rögzíti a nevelési évben az átruházott 

feladatokkal működő bizottságot, szakmai teamet, annak vezetőjét, tagjainak nevét, 

szükség esetén a működésük rendjét. 

 

9. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai 

szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, 

valamint az egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 

kapcsolattartást. 

 

9.1. A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja. A vezetők és partnerszervezetek 

kapcsolattartása. 

 

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. 

A kapcsolattartás az aktuális feladatok esetében szóban, digitálisan és papír alapon kerül 

                                                 
5 A kapcsolódó eljárási szabályokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 117. §-a tartalmazza. 
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kialakításra. 

 

Szervezet, 

intézmény neve 

A kapcsolattartás 

módja 

A kapcsolattartás 

gyakorisága 

A kapcsolattartásra 

jogosult 

Fenntartó 

önkormányzat 

- Értekezletek 

- Egyéni 

megbeszélések 

- Szakmai 

rendezvények 

- Adatszolgáltatás 

- Aktualitásnak 

megfelelően 

- Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

Önkormányzati 

képviselők 

- Együttműködés az 

intézmény, 

tagintézmény 

működése 

érdekében 

- Aktualitásnak 

megfelelően 

- Rendezvényekhez 

kötődően 

- Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

- Tagintézmény-

vezető 

Oktatási Hivatal - Minősítéshez, 

tanfelügyelethez 

kapcsolódó 

feladatok 

- Adatszolgáltatás 

- Feladathoz 

kötődően, 

esetenként 

- Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

Gyermekétkeztetést 

nyújtó szolgáltató 

- Gyermekétkezéshez 

kapcsolódó 

feladatok 

- Adatszolgáltatás 

- Napi kapcsolat - Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

- Tagintézmény-

vezető 

- Óvodatitkárok 

Magyar 

Államkincstár 

- Az alkalmazás 

jogszerűségének 

vonatkozásában 

- Esetenként - Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

Egészségügyi 

alapellátási 

intézmények 

- Alapellátással 

kapcsolatos 

feladatok 

- Közös programok 

- Adatszolgáltatás 

- Esetenként - Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

- Tagintézmény-

vezetők 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

- Gyermekvédelmi 

esetekhez 

kapcsolódó 

feladatok 

- Adatszolgálatás 

- Feladathoz 

kötődően 

- Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

- Tagintézmény-

vezetők 

Iskolák - Beiskolázási 

folyamat 

előkészítése 

- Közös programok 

- Feladathoz 

kötődően 

- Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

- Tagintézmény-

vezetők 
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Bölcsődék - Óvodáztatási 

folyamat 

előkészítése 

- Közös programok 

- Feladathoz 

kötődően 

- Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

- Tagintézmény-

vezetők 

Közművelődési 

Intézmények 

- Programokon való 

részvétel  

- Pályázatokban való 

együttműködés 

- Aktualitásnak 

megfelelően 

- Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

- Tagintézmény-

vezetők 

Egyházak - Hittanoktatás - Tervezett formában 

és időpontban 

- Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

- Tagintézmény-

vezetők 

Civil szervezetek, 

alapítványok, cégek 

- Működéshez, 

rendezvényekhez 

kötődnek 

- Aktualitásnak 

megfelelően 

- Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

- Tagintézmény-

vezetők 

 

9.2. Kapcsolattartás a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai 

Tagintézményével 

 

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért az intézményvezető a felelős. 

Munkája során segíti, hogy a szülők szükség esetén felvegyék a kapcsolatot a szakértői 

bizottsággal, igénybe vegyék a nevelési tanácsadás szolgáltatásait és a logopédiai 

szolgáltatást. 

 

9.3. Kapcsolattartás a Gyula Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményének tagintézményeivel 

 

A gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolattartás szempontjából a nemzeti köznevelési 

törvény gyermeki alapjogokat érintő valamennyi előírása érvényesül. 

 

Tartalma Felelős Koordináló 

Részvétel az 

esetmegbeszéléseken 

- Tagintézmény-vezető 

- Gyermekvédelmi felelős 

- Intézményvezető 

- Óvodatitkárok 

Részvétel jelzőrendszeri 

fórumon. 

Beszámoló elkészítése. 

- Tagintézmény-vezető 

- Gyermekvédelmi felelős 

- Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

- Óvodatitkárok 

Igazolatlan mulasztásokra 

tett intézkedések. 

- Tagintézmény-vezető - Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

Egyéni esetkezelések, 

konzultációk 

- Tagintézmény-vezető 

- Gyermekvédelmi felelős 

- Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 
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A Család- és Gyermekjóléti 

Központ és a családsegítők 

által szervezett programokon 

való részvétel. 

- Tagintézmény-vezető - Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

 

9.4. Kapcsolattartás az egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi intézményekkel 

 

Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a nemzeti 

köznevelési törvényben előírt, évenként esedékes szűrővizsgálat lebonyolítása. 

 

Tartalma Felelős Koordináló 

Az egészségügyi ellátásra 

vonatkozó szerződés 

aláírása. 

- Intézményvezető - Intézményvezető 

- Alapellátás vezetője 

Fogászati szűrés 

megszervezése, minden 

óvoda a saját 

fogorvosával. 

- Tagintézmény-vezető - Intézményvezető 

- Intézményvezető-

helyettesek 

 

10. Feladatok az ünnepélyek, megemlékezések rendjével, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatosan. 

 

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. 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének 

megőrzése, növelése. 

Legfontosabb célunk a gyermek, vallási, világnézeti vagy más meggyőződésének, nemzeti 

önazonosságának tiszteletben tartása. 

Az ünnepek, hagyományok ápolását, ezek megünneplését a pedagógiai program, illetve az 

éves munkaterv tartalmazza. Az intézmény egészét érintő ünnepeket, megemlékezéseket 

kiegészíti a tagintézmények arculatának megfelelő további rendezvények. Az ünnepek és 

rendezvények szervezésének felelőseit, a mindenkori éves feladatterv tartalmazza. 

 

A hagyományápolás eszközei: 

- ünnepségek, rendezvények, 

- egyéb eszközök (pl. kiadványok). 

 

A hagyományápolás érvényesül az intézmény, illetve tagintézmények: 

- jelképeinek használatával, 

- gyermekek, felnőttek ünnepi, egyedi viseletével, 

- a tagintézmény belső dekorációjával. 

 

Az óvoda nevét jelképező, logó megjeleníthető: 

- leveleken, 

- meghívókon, 

- ruházaton. 
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A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában: 

- Télapó, Mikulás 

- Adventi készülődés, karácsony 

- Farsang 

- Húsvét 

- Anyák napja 

- Gyermeknap 

- Évzáró, ballagás. 

 

Valamennyi tagintézményben megtartott megemlékezések: 

Nemzeti gyásznap: Október  06. 

Nemzeti ünnepek: Október  23. 

Március  15. 

Augusztus  20. 

 

Az ünnepek, hagyományok, megemlékezések további sorát a tagintézmények 

nevelőtestületei saját hatáskörben tervezik és szervezik. 

 

11. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje. 

 

11.1. A gyermekek egészségügyi felügyelete 

 

A rendszeres egészségügyi ellátás6, Gyula Város Önkormányzatának Egészségügyi 

Alapellátási Intézményével kötött megállapodás alapján történik. Az alapellátás által, az 

alábbi szakemberek végzik a rendeletben meghatározott egészségügyi feladatokat: 

- óvodaorvosok, 

- védőnők, 

- fogorvosok, 

- fogászati asszisztens. 

Az óvoda közreműködik a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezésében. Az egészségügyi szolgálat jelzését követően az óvodapedagógusok 

értesítik a szülőket az őket érintő szükséges információkról. 

 

11.2. Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátásának rendje 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő 

gyermek részére abban az időtartamban, amikor az óvoda felügyelete alatt áll, az 1-es 

típusú diabétesszel élő gyermek szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, a 

gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai 

iránymutatása alapján a speciális ellátást biztosítja. 

 

Az intézmény vezetője a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-ok-

tató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja számára előírhatja: 

- a vércukorszint szükség szerinti mérését, 

- szükség esetén, orvosi előírás (kezelési terv) alapján, a szülővel, más törvényes 

képviselővel, a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként 

a szükséges mennyiségű inzulin beadását. 

                                                 
6 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 
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A nevelési-oktatási intézmény vezetője a feladat ellátását: 

- olyan pedagógus vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy útján biztosítja, 

aki a hivatal által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló 

szakmai továbbképzésén részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt 

vállalja, vagy 

- óvodaorvos vagy védőnő útján biztosítja. 

 

Az intézmény vezetője egy esetleges rosszullét esetén az Eütv.-vel összhangban álló 

speciális ellátási eljárásrendet alakít ki. 

 

11.3. Dolgozók egészségügyi felügyelete 

 

Előzetes munkaalkalmassági vizsgálat: 

- a jogviszony létesítéséhez előzetes munkaalkalmassági orvosi vizsgálatról szóló 

igazolás beszerzése szükséges. 

 

Rendszeres munkaalkalmassági vizsgálat: 

- minden dolgozó számára kötelező és biztosított, amelyen köteles megjelenni, 

- a tagintézmény-vezető nyilvántartást vezet az alkalmazottak vizsgálatra 

kötelezettségének időpontjáról, és kezdeményezi a vizsgálaton való részvételt. 

 

Soron kívüli munkaalkalmassági vizsgálat: 

- 30 napot meghaladó munkából való távollétet követően az ismételt munkába állást 

megelőzően minden alkalmazott köteles részt venni a vizsgálaton. 

 

Rendkívüli munkaalkalmassági vizsgálat: 

- a munkáltató minden olyan esetben kezdeményezheti, amikor a dolgozó 

munkavégzésével, egészségügyi alkalmasságával bizonyíthatóan kétely merül fel. 

 

11.4. További egészségvédelmi szabályok 

 

- Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéséről számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinni.  

- Az óvodapedagógusnak addig is gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának 

csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásáról. 

- Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek teljes gyógyulásáig nem 

látogathatja az óvodát. 

- Gyermek a betegség után csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. 

- A gyermekcsoport legalább 30%-át érintő egyidejű megbetegedés esetén az 

óvodapedagógus jelzéssel él az tagintézmény-vezető felé, aki további intézkedéseket 

hoz (rendkívüli fertőtlenítések elrendelése, intézményvezető értesítése, Gyulai Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztály értesítése, stb.). 

- Az óvoda konyhájába idegenek nem léphetnek be. 

 

12. Az intézményi védő, óvó előírások. 

 

- A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek 

felügyeletét, védelmét figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. 
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- Olyan környezet kell kialakítani, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások magatartási formák kialakítására. 

- Gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva át kell adni a baleset-megelőzési 

ismereteket (közlekedési balesetek, mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, 

valamint az esés témakörében). 

- Fejleszteni kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését. 

- A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

tevékenységekkel együtt járó veszélyforrásokat, az óvodai nevelési év megkezdésekor, 

ismertetni kell. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell a csoportnaplóban. 

- Minden óvodapedagógusnak kötelessége a gyermekek figyelmét felhívni a nevelés során, 

minden tevékenység megkezdése előtt, az udvarra menetel előtt, séták előtt, kirándulások, 

az esetleges baleset megelőzése érdekében.  

- A balesetveszélyes tevékenység esetén egyszerre kevesebb gyermekkel, fokozott 

figyelemmel lehet csak foglalkozni (vágás, varrás, barkácsolás, speciális tornaszerek 

használata). 

- A gyermekek az intézmény létesítményeit, helységeit csak óvodapedagógus vagy dajka 

felügyelete mellett használhatják. 

- Az óvodapedagógusok a gyermekek elektromos áramütés elleni védelmét folyamatosan 

biztosítják az aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével. 

- Valamennyi a gyermekek számára veszélyforrást jelentő helyiséget, szekrényt zárva kell 

tartani. 

- A pandémia miatt elrendelt veszélyhelyzet és a járványügyi készültség alatt a mindenkor 

hatályos jogszabályi rendelkezések és a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendek alapján szükséges intézkedések meghozatala. Tagintézmények 

tájékoztatása, elrendelt intézkedések ellenőrzése. 

 

12.1. Óvodán kívüli helyszínen való programok szabályai 

 

Az óvodapedagógus kötelessége a program megszervezésével kapcsolatban: 

- kötelező az előzetes tájékozódás a tervezett helyszínről, a gyermekek biztonsága 

érdekében, 

- minden esetben az intézményvezetőt tájékoztatni kell a tervezett óvodán kívüli 

foglalkozásról, programról, helyszínről, tervezett időkeretéről, 

- csak óvodapedagógus felügyeletével lehet külső helyszínre vinni a gyermekeket, 

biztosítva a megfelelő számú felnőtt kísérőt oly módon, hogy legalább egy 

óvodapedagógus és egy dajka, vagy pedagógiai asszisztens, illetve minden tíz 

gyermek után legalább egy felnőtt kísérőszemély a gyermekcsoporttal legyen, 

- kirándulást csak a szülők írásos beleegyezésével és a gyermekek megfelelő ellátása 

mellett lehet szervezni, alkalmanként dokumentálva, 

- az óvodai csoport kirándulásának részletes programját (helyszín, indulás és érkezés 

időpontja, programok) a csoport faliújságjára ki kell helyezni, 

- amennyiben az intézményen kívüli program autóbusz igénybevételével történik, az 

intézményvezető megköti a szállító céggel az együttműködési szerződést a 

tagintézmények valamennyi csoportjára vonatkozólag. A szerződés megkötése előtt 

az intézményvezető megbizonyosodik: a szállító cég jogszerű működéséről, a cég 

referenciájáról, előírt műszaki, személyi, biztosítási dokumentáció meglétéről, 

melyet írásban rögzít a szerződő féllel. Az autóbusz igénybevétele esetén 

mindenkor szükséges a pontos utas lista elkészítése, mely elküldésre kerül az 

intézményvezetőnek és a szerződő félnek, 
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- egész napos kiránduláson a csoport mindkét óvodapedagógusa és a dajka köteles 

részt venni, 

- gyermekcsoport kirándulását Magyarország határain túlra szervezni tilos! 

 

Az itt nem szabályozott esetekben a Munkavédelmi és Tűzvédelmi szabályzat előírásai 

érvényesek. 

 

12.2. Gyermekbalesetek esetére vonatkozó szabályok 

 

- A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket 

nyilván kell tartani. 

- A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell 

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

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

minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer 

segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg 

nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát – 

az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, 

de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a 

fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a 

papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a szülőnek. A jegyzőkönyv egy 

példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. 

- Amennyiben a baleset súlyosnak minősül7, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a 

rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, vagy személyesen – 

azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába 

legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 

- Az intézményvezető kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja. 

- Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az 

elsősegélynyújtás, szükség szerint mentő és a szülő értesítése. A sorrend nem 

felcserélhető! 

- Amennyiben a gyermeket a mentő elszállítja és szülő még nem érkezett meg, az egyik 

óvodapedagógus köteles a gyermeket elkísérni. 

- Ha a balesetet vagy veszélyforrást a dajka észleli köteles azonnal intézkedni, a 

veszélyforrásra pedig azonnal a tagintézmény-vezető vagy helyettese figyelmét 

felhívni. 

- Amennyiben óvodán belül, vagy az óvodán kívüli program, kirándulás során 

jelentősebb testi sérülés /fejsérülés, ficam, törés, vágott, - szakított bőrseb stb. / 

történik, orvost vagy mentőt kell hívnia az óvodapedagógusnak. 

- A balesetről a tagintézmény-vezetőnek haladéktalanul értesítenie kell az 

intézményvezetőt. 

 

12.3. Egyéb balesetvédelmi szabályok: 

 

- Az intézmény munka-, és balesetvédelmi feladatok irányítását és ellenőrzését az 

intézményvezető végzi. 

                                                 
7 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 169.§ 
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- Takarítási munkákat a gyermekek távollétében kell végezni. Vegyszereket, maró 

anyagokat a gyermekektől elzárt helyen kell tárolni. 

- A munka, - tűzvédelmi és bombariadóval kapcsolatos megfelelő szintű, részletes 

oktatást minden évben egyszer a munkabiztonsági szakértő tart, erről jegyzőkönyv 

készül. Az oktatásokon mindenkinek kötelező a részvétel és az ott hangzottak 

tudomásul vétele. 

 

A pedagógusok feladata, hogy: 

- haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melyek 

veszélyforrást jelenthetnek a gyermekek számára, 

- a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos 

berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, 

hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá, 

- javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá 

tételére. 

 

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 

- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére, 

- a veszélyforrást jelentő munkahelyüket, eszközeiket mindig zárják. 

 

A gyermekbalesetekkel kapcsolatos szabálysértési felelősség az intézményvezető, az 

óvodapedagógus és az óvoda dolgozói vonatkozásában megállapítható.8  

 

12.4. Óvodán belüli dohányzás 

 

- Az óvoda egész területén tilos a dohányzás, beleértve az elektronikus cigarettát vagy 

dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatát. 

- Az óvoda területére – beleértve az udvart is – égő cigarettával belépni, illetve ott 

tartózkodni tilos! 

- Az óvoda épületében, valamint a kerítésen belüli területén sem lehet dohányzóhelyet 

kijelölni, akár használják a gyermekek, akár nem! A dohányzóhely nem lehet az 

intézmény bejáratától számított 5 méteren belül. 

- Dohányzást tiltó feliratok jól láthatóan, az óvoda területének több pontján 

kihelyezettek. 

- A szabályzatban foglaltak megsértése fegyelmi eljárással szankcionálható. 

- A szabályzat ellen vétő személy viseli a hatósági eljárás szankcióit és anyagi vonzatát. 

- A szabályzatban foglaltak ellenőrzéséért, betartatásáért a tagintézmény-vezető a 

felelős. 

 

13. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők meghatározása 

 

Az intézkedések azokra az eseményekre vonatkoznak, amelyek természeti, technikai, 

társadalmi, egészségügyi eredetűek, vagy egyéb más események, ha azok várható vagy valós 

következményeire nézve rendkívülinek tekinthetők. 

                                                 
8 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 

törvény 248. § (3) bekezdésének c) pontja 
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- Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt 

közvetlen felettesének jelenteni. 

- A tagintézmény-vezető köteles az intézményvezetőt haladéktalanul értesíteni a 

rendkívüli eseményről. Az értesítés elsősorban szóban, telefonon, másodsorban 

írásban történik. 

- A tagintézmény-vezető dönt az azonnali szükséges intézkedések megtételéről 

(hatóságok értesítése). 

- A tagintézmény-vezető a hatóságok értesítése után értesíti a szülőket. A tagintézmény-

vezető egyeztet az intézményvezetővel a további teendőkről. 

- Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően haladéktalanul 

értesíti a fenntartót. Megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a 

gyermekek védelmét, biztonságát szolgálják. 

 

A rendkívüli esemény megnevezése Intézkedések 

Tűz 

A Tűzvédelmi szabályzat utasítása alapján: 

1. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint. 

2. A tűzoltóság értesítése. 

3. A tűzoltás megkezdése. 

4. A gyermekek elhelyezése, illetve 

hazavitelének megszervezése a szülők 

értesítésével. 

5. Az egyes értékek mentése. 

6. A fenntartó értesítése. 

Árvíz 

1. A gyermekek biztonságba helyezése, 

hazavitelének megszervezése a szülők 

értesítésével. 

2. Az illetékes szervek értesítése 

3. Értékmentés. 

Földrengés 

1.A gyermekek biztonságba helyezése, 

hazavitelének megszervezése a szülők 

értesítésével. 

2. Az illetékes szervek értesítése. 

3. Értékmentés. 

Bombariadó 

1. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint. 

2. Az illetékes hatóságok értesítése. 

3. A gyermekek elhelyezése, illetve 

hazavitelének, megszervezése a szülők 

értesítésével. 

4. A fenntartó értesítése. 

Egyéb rendkívüli esemény 

Csőtörés. 

Fűtési rendszer leállása. 

Melegvíz használatának szüneteltetése. 

A gyermekek és a dolgozók közlekedését 

nehezítő helyzet (pl. hó). 

Az épület biztonságos használhatóságát 

veszélyeztető körülmény (pl. torlasz, 

balesetveszélyes meghibásodás stb.). 
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Közlekedési baleset, amely érinti az 

intézmény épületét. 

Gyermek vagy dolgozó életveszélyes 

sérülése. 

Dolgozó a szokottól eltérő viselkedése, mely 

akadályozza a biztonságos nevelőmunkát. 

 

14. A pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatás. 

 

14.1. Az óvoda pedagógiai programja tartalmazza: 

 

- óvoda nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 

- azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a gyermekek személyiségének 

fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, melyek által minden gyermek 

eljut az iskolakezdéshez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséghez, 

- a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 

- a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, 

- a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 

- az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat, tevékenységeket, 

- a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

- a tagintézmények arculatának megfelelő sajátosságokat. 

 

14.2. Tájékoztatás a pedagógiai programról: 

 

Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (az intézmény 

alkalmazottai, szülő) megismerheti. 

- Valamennyi dokumentum hozzáférhető az intézmény honlapján, a 

„Tudnivalók/Letölthető dokumentumok” menüpont alatt. 

- A Pedagógiai Program, a Házirend és a SZMSZ egy-egy nyomtatott példánya 

megtalálható a tagintézményekben. 

- Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek 

az intézményvezetőtől, az intézményvezető-helyettesektől és a tagintézmény-

vezetőktől előzetesen egyeztetett időpontban. 

 

15. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje. 

 

Az intézmény jelenleg nem használ elektronikus iktató rendszert, a szabályozást az 

intézménybe érkezett és keletkezett elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítésére alakítja ki. 

 

Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok: 

- óvodai felvételi és előjegyzési napló, 

- óvodai felvételi és mulasztási napló, 

- csoportnapló, 

- szülői kérelem jogviszony megszüntetéshez, 

- szülői kérelem óvodai távolmaradásról. 

 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje: 
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- az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles 

papíralapú formában is előállítani, 

- az elektronikus úton előállított nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni, 

- a hitelesítés eszközei: aláírás, pecsét, keltezés, 

- az ügyiratok kezelőjének felelőse: óvodatitkár, 

- az óvodatitkár, vagy a vezető által elektronikusan előállított levelek, nyomtatványok 

hitelesítésének előkészítése az óvodatitkár feladata. Aláírási joggal az 

intézményvezető, vagy távollétében az intézményvezető-helyettes rendelkezik, 

- az elektronikus úton előállított nyomtatványok esetében is biztosítani kell a nemzeti 

köznevelési törvényben meghatározott elvárásokat (számozott oldal, összefűzött 

dokumentum), 

- az elektronikusan előállított csoportnapló elektronikus vezetése esetében, a 

dokumentum kinyomtatása után hitelesíteni szükséges (tagintézmény-vezető szignója, 

tagintézmény bélyegzője), 

- az elektronikus úton vezetett, hitelesített csoportnaplókat a tagintézmény-vezetők CD 

formátumban tárolás céljára minden év július 31-ig leadják, 

- a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig, az irattárazási 

szabályzat alapján, irattári dokumentumként kell megőrizni, 

- amennyiben ellenőrzések alkalmával a CD formátumú csoportnapló, illetve az 

elektronikus dokumentumok nem megfelelők, abban az esetben az Egyesített Óvoda 

kinyomtatja azokat, 

- intézményvezető engedélyével a papíralapú nyomtatványon vezetett óvodai felvételi 

és előjegyzési napló, óvodai felvételi és mulasztási napló, csoportnapló is 

engedélyezett. 

 

16. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelésének 

rendje. 

 

- A hivatali kapu tárhelyéhez az intézményvezetőnek, valamint az óvodatitkároknak van 

hozzáférése. 

- Hivatali kapun érkező dokumentumok mentésre, nyomtatásra, iktatásra kerülnek. 

- Intézményünk nem rendelkezik elektronikus aláírással, amennyiben hitelesítés 

szükséges, az intézményvezető azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítéssel 

(ÁVDH hitelesítés) látja el a dokumentumokat. 

 

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

révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

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

megfelelően kötelező. A rendszer használatára az óvodatitkár és az intézményvezető 

jogosult, valamint az intézmény vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítését. 

Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni, és az irattárban 

kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

- az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések, 

- a gyermeki jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

- az október 1-jei pedagógus és gyermek lista. 

 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges.  
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A KIR rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférési jog korlátozott, ahhoz kizárólag az 

intézményvezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá. (Tagintézmény-vezetők, 

óvodatitkárok) 

 

17. Egyéb rendelkezések 

 

17.1. Hivatali titok megőrzése: 

 

- az intézmény minden dolgozójának kötelessége a hivatali titok megtartása. A 

közalkalmazott nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre 

betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra 

vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat, 

- amennyiben a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem 

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

amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené, 

- a hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül, 

- az óvoda valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 

 

Hivatali titoknak minősül: 

- amit a jogszabály annak minősít, 

- a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 

- a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adatok, 

- a gyermekek családi körülményeire vonatkozó adatok, 

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

biztosítása, illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban 

írásban annak minősít. 

 

17.2. A helyiségek, berendezések használatának szabályai: 

 

Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje: 

Az óvodaépületet címtáblával kell ellátni, nemzeti zászlóval kell díszíteni. 

Az óvoda minden dolgozója felel: 

- a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

- az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért 

- az energiafelhasználással való takarékoskodásért, 

- a tűz-és balesetvédelemi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

A gyermekek az intézmény létesítményeit, helyiségeit kizárólag felügyelettel – illetve 

engedéllyel - használhatják. 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak 

az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Vagyonvédelmi 

okok miatt az üresen hagyott csoportokat zárni kell. 

 

Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje: 

Az intézmény – amennyiben nem sérti az alapfeladatainak ellátását - helyiségeit, 

berendezéseit bérbe adhatja. A bérbeadásáról az intézményvezető dönt. 
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17.3. Informatikai eszközök, internet használata 

 

- Az informatikai eszközök kizárólag az óvoda működésével kapcsolatos feladatok 

ellátására, illetve a pedagógiai/szakmai munka megvalósítására, fejlesztésére 

használhatóak. 

- A fénymásoló, nyomtató, projektor, laptop magáncélra történő használata nem 

megengedett. 

- A közösségi oldalakra szöveges információt, a gyermekcsoport tevékenységével 

kapcsolatos képeket feltenni, csak a tagintézmény-vezető engedélyével, a gyermekek 

szülője, törvényes képviselője írásbeli hozzájárulásával lehet. A szabályozást a 

szülőkkel minden nevelési év elején ismertetni kell, melynek tudomásul vételét 

aláírásukkal igazolják. 

- Az óvodáról, dolgozókról információt, képet csak az intézményvezető/tagintézmény-

vezető előzetes engedélyével lehet kiadni, illetve bármilyen közösségi oldalra 

feltölteni. 

 

17.4. A telefon használat eljárásrendje 

 

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

üzemmódban köteles tartani. 

- Használata a gyermekcsoportban nem megengedett. 

- Az intézményi telefonok csak sürgős esetben használhatóak magáncélra. 

- A vezetői mobiltelefonok a kapcsolattartás elsődleges eszközei, ezért a tagintézmény-

vezetőnél, távolléte esetén a helyettesénél kell lennie. 

 

17.5. A panaszkezelés rendje 

- Az óvoda munkájára, az alkalmazottak tevékenységére vonatkozó panaszok 

bejelentése történhet írásban, illetve szóban. Ez utóbbi esetben jegyzőkönyvet kell 

felvenni. 

- A panaszt, a vélt vagy valós problémát elsősorban és először az érintettel kell tisztázni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre a tagintézmény-vezetőhöz, majd ha ez sem 

vezet eredményre, az intézményvezetőhöz kell fordulni. 

- A panasz kivizsgálását az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy 7 

munkanapon belül megkezdi és 30 napon belül lezárja vizsgálatát, jelentését átadja a 

megbízójának. 

- A panaszt tevő 30 napon belül, írásban kap választ a panaszára. 

 

18. Felülvizsgálat: 

- jogszabály változás esetén, 

- illetve az intézmény működésében, szervezeti egységeiben beállt változás esetén, a 

felülvizsgálat kezdeményezői lehetnek: 

 intézményvezető, 

 intézményvezető-helyettes, 

 tagintézmény-vezető, 

 fenntartó. 

 

Jelen SZMSZ az Alapító Okiratban és a Pedagógiai Programban foglaltakkal összhangban 

készült. 

 





Szerkezeti felépítés 

Fenntartó1 
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1 Az ábrában megjelent strukturális viszonyokhoz tartozó feladatok részletezése megtalálható a Szervezeti Működési Szabályzatban. 
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