
 

 
 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
 

Bólyi Óvoda és Bölcsőde 7754 Bóly, Hősök tere 3 
 

 
 
                                                                                                          

 
Az intézmény OM azonosítója: 

 027050 

Intézményvezető: 
 

Gáspár Zoltánné                             P.H. 
 

Legitimációs eljárás 
Nevelőtestület elfogadása: 

Név: 
 
 

Szülői szervezet nevében véleményezte: 
 

…………………………….. 
Név: 

 
Intézményvezetői jóváhagyás: ……………………………………                         P.H. 
                                                         Intézményvezető aláírása 
 
Fenntartói jóváhagyás: 
                                                      …………………………………..                          P.H. 
                                                          A fenntartó képviseletében 

A dokumentum jellege: Nyilvános 
Megtalálható: Az óvoda honlapján 

Hatályos: 2018.01.01 Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig 
 Készült: 3 példány 
 
A változások anyagi következményekkel nem járnak. A fenntartót anyagi költség nem terheli. 

 



Bólyi Óvoda és Bölcsőde 
7754 Bóly, Hősök tere 3                                     SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
tel: 69/868-458 
OM azonosító: 027050   

 

2 
 

Tartalomjegyzék: 
 
 

I.      Az intézmény általános jellemzői     3 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya 3 
2. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodása   3 
3. Az intézmény alapdokumentumai      8 

II.      Szervezeti felépítés, vezetés      9 
1. Az óvodavezetés szerkezeti felépítése     9 
2. Vezetői beosztások        9 

III.  Intézményi közösségek, jogai és kapcsolattartásai   13 
1. Közalkalmazotti közösség       13 
2. Nevelőtestület        15 
3. A szakmai munkaközösség       16 
4. A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje    18 
5. Pedagógus és a szülő kapcsolata      18 
6. Bölcsődei érdekvédelmi fórum      19 
7. Külső kapcsolatok        21 

IV.  Az intézmény működési rendje      22 
1. Az intézmény nyitvatartási rendje      22 
2. Csoportösszevonások rendje      23 
3. A munkaidő-nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai  23 
4. Az intézmény munkarendje      24 

V. A gyermekek iskolai életrendje       29 
1. A gyermek távolmaradása és annak igazolása    29 
2. Az intézmény rendezvényei       29 
3. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje   32 

VI.  Egyéb rendelkezések       33 
1. Rendkívüli események, bombariadó esetén szükséges teendők  33 
2. Munkahelyre bevihető tárgyak      35 
3. Dohányzás rendje        36 
4. Adatkezelési Szabályzat       37 

VII. Záró rendelkezések        37 
     VIII. Mellékletek         38 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bólyi Óvoda és Bölcsőde 
7754 Bóly, Hősök tere 3                                     SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
tel: 69/868-458 
OM azonosító: 027050   

 

3 
 

I. Az intézmény általános jellemzői 
 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya: 
 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 
a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és 
működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a 
működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok 
és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 
 
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, 
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 
 

- 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 
- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 
- 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
- 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola 

tankönyvellátás rendjéről 
- 26/1997. (IX.3.) NM- rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya: 
                -     Az SZMSZ betartása kötelező érvényű az intézmény közalkalmazottaira és az  
            intézménnyel szerződéses jogviszonyba állókra egyaránt. 
                -     Az SZMSZ-t az intézményvezető terjeszti elő és a nevelőtestület fogadja el, a 
                      szülői szervezet választmánya egyetértési jogának gyakorlása mellett. 
                -     A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. 

                -     Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ. 
- Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az óvodába járó gyermekek közösségére, a 

gyermekek szüleire, törvényes képviselőire, a teljes alkalmazotti és egyéb 
munkakörben dolgozók körére, az óvodának szolgáltatást nyújtókra, az óvoda 
szolgáltatását igénybe vevőknek.  

- Az SZMSZ területi, hatálya kiterjed az óvoda épületében, udvarán, valamint az 
óvoda területén szervezett, az óvodai nevelés idejében, keretében zajló 
programokra, eseményekre, az intézmény képviselete szerinti vagy külső 
kapcsolati alkalmakra. 
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A szervezeti és Működési Szabályzatban és az egyéb belső szabályzatokban foglaltak 
megismerésére és előírásainak megtartására az intézmény valamennyi dolgozójára nézve 
kötelező. 
 
Továbbá meghatározza: 

- a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, 
- a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a 

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

tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét, 
- a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a 

vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a 
szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, 

- az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 
helyettesítés rendjét, 

- az óvodai szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, 
- a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával 

megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, 
- a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai 

szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, 
valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való 
kapcsolattartást, 

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

- a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a 
pedagógusok munkájának segítésében, 

- az intézményi védő, óvó előírásokat, 
- bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, 
- annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai 

programról, 
- azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ 

véleményezési joggal ruházza fel, 
- az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, 
- az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, 
- az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket,  

mindazokat, a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a 
nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet 
jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet 
szabályozni. 

 
 
 
 
 
 
 



Bólyi Óvoda és Bölcsőde 
7754 Bóly, Hősök tere 3                                     SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
tel: 69/868-458 
OM azonosító: 027050   

 

5 
 

2. Intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodása 
 

Az intézmény neve: Bólyi Óvoda és Bölcsőde 

A nevelési intézmény OM azonosítója: 027050 
Törzskönyvi azonosító száma: 630379 

Adószáma:16625121-2-02 
KSH statisztikai számjel: 16625121-8510-372-02 

Státusza: Élő 
Régi törzskönyvi azonosító: 330783207 

Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 1991.01.09 
Az intézmény fenntartója: Bólyi Német Önkormányzat,  

Székhelye: 7754 Bóly, Erzsébet tér 1 
Közfeladat: Óvodai nevelés, Bölcsődei ellátás. 
Csoportok száma: 6,  

Bölcsődei csoportok száma: 1. 
 

Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású intézmény 
 

A nevelési intézmény alaptevékenysége: 
- német nemzetiségi óvodai nevelés: kétnyelvű  

- bölcsődei ellátás Bóly város, Szajk és Töttös községekre terjed ki 
- a többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelés igényű gyermekek 

óvodai nevelése. 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 

- Enyhébb pszichés fejlődési zavar (figyelem – és viselkedészavar, megismerő 
funkciók és viselkedés fejlődésének rendellenessége). 
- Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek nevelése, ellátása - Beszédfogyatékos 
gyermekek nevelése, ellátása. 
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelése, 
ellátása. 
- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, ellátása - Kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekek nevelése, ellátása. 
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Alapító okirat: 
A Bólyi Német Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése 
alapján a Bólyi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 

 
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A költségvetési szerv illetékessége, 
működési területe a német nemzetiségi óvodai nevelés tekintetében Bóly város közigazgatási 
területe, a bölcsődei ellátás tekintetében Bóly város, Szajk és Töttös községek közigazgatási 
területe. 
 
A többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelés igényű gyermekek óvodai és 
bölcsődei nevelése, ellátása ennek keretében a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
ellátja a Nkt. 2011. évi CXC.tv.4.§25. pontja szerint: a különleges bánásmódot igénylő,  vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartászavarral) küzdő 
gyermekek számára. 
 
Óvodai csoportok száma:  6 

 
Felvehető maximális óvodai gyermeklétszám: 151 fő, továbbá  
Bölcsődei ellátás tekintetében a férőhelyek száma: 14 fő 

 
Csoportszervezési elvek 

 
Az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő (a Köznevelési törvény 2011 CXC tv. 4.sz 
melléklete) 
 
A csoportszobák férőhelyszámainak megállapításakor egy gyerekre kettő négyzetmétert kell 
biztosítani. Törekedni kell a csoportszervezések tekintetében a HH gyermekek arányos 
elosztására csoportonként, valamint arra, hogy ne haladja meg a HHH gyermekek aránya a 
csoportok között a 25%-ot. 

 
Az óvoda jogállása, gazdálkodási jogkör szerinti besorolása 

 
Az óvoda a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Önálló 
jogi személy, az alapító okirat rendelkezése szerint részben önállóan működő, az előirányzatok 
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. Vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

 
Az intézmény tevékenysége 

 
Alapvető szakágazati besorolása: 
 851020 Óvodai nevelés 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése  
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  
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2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai  

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai 
feladatai  

4 091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  
5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  
7 104030  Gyermekek napközbeni ellátása 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 
nappali intézményében 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv tevékenységi köre Bóly város 
közigazgatási, ellátási területén nemzetiségi óvodai nevelésre terjed ki. A bölcsődei ellátás Bóly 
város, Szajk és Töttös községekre terjed ki. 

- óvodai nevelés, 
- német nemzetiségi óvodai nevelése: kétnyelvű, 
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése, 
- Egyéb köznevelési szakmai feladatok: szervezett intézményi étkeztetés biztosítása, 

munkahelyi étkeztetés. 
 
A nemzetiségi oktatás formája: 

- nemzetiségi óvodai nevelés – német nyelvű; 
 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A költségvetési szerv illetékessége, 
működési területe a német nemzetiségi óvodai nevelés tekintetében Bóly Város közigazgatási 
területe, a bölcsődei ellátás tekintetében Bóly Város, Szajk és Töttös községek közigazgatási 
területe. 
 
Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok:  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény valamint a 
- nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 
- A gyermeke védelméről szóló 1997. évi XXXI. Törvény 
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

- Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó 
 
A működésre vonatkozó egyéb jogszabályok, különösen: 

- a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet  

- A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 



Bólyi Óvoda és Bölcsőde 
7754 Bóly, Hősök tere 3                                     SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
tel: 69/868-458 
OM azonosító: 027050   

 

8 
 

- Az 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) 
kormányrendelet 

 

3. Az intézmény alapdokumentumai  
 
Az intézmény tartalmi működését a Helyi Pedagógiai Program határozza meg, amely az Óvodai 
Nevelés Országos Alapprogramjára épülve tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait:  
A Helyi Pedagógiai Program megtalálható: a vezetői irodában.  
A vezetői munkaterv: 
Az intézmény egy nevelési évre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét 
tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők kitűzésével, 
valamint a felelősök megjelölésével. A munkatervet a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten 
véglegesíti. 
 
Az intézmény jogosultságai  
Az óvodai szakvélemény kiállítása.  
Óvodaköteles korú gyermekek felkutatása, be óvodázása.  
3 éven felüliek rendszeres óvodába járási kötelezettségével kapcsolatos írásos dokumentáció.  
7 éven felüli gyermekek óvodai nevelésének nevelőtestületi jóváhagyása. 
 
A bölcsőde működését az alábbi szabályok határozzák meg: 

- Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 
- Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 
18.) Korm. rendelet  

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézményekés hálózatok 
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet  

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. Törvény 
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyes szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 
(VI.30) Nm.  

Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata: 
 
  Hosszú bélyegző: az óvoda neve, címe: 
 

Körbélyegző: Középen címer, körben az 
óvodaneve, címe 
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II.Szervezeti felépítés,vezetés 
 

1. Az óvodavezetés szerkezeti felépítése 

 
 
A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje  
 
Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az intézményi 
feladatok ellátása zavartalan és zökkenőmentes legyen.(Munkaköri leírások) 
 

2. Vezetői beosztások:  
Magasabb vezető beosztású: óvodavezető  

Vezető beosztásúak: 
-  Az óvodavezető-helyettes, aki ellátja az általános helyettesi feladatokat, 

-  Bölcsődei szakmai vezető, 
-  Élelmezésvezető, 

  
Az óvodavezető jogköre, feladatai 
 
Az óvoda egyszemélyi felelős vezetője. 

Óvoda-vezető

Vezető-
helyettes

Óvodatitkár Óvoda-
pedagógus

Pedagógiai 
asszisztens Dajka

Karbantartó, 
udvaros

Bölcsőde-
vezető

Orvos Kisgyermek 
gondozó

Bölcsődei dajka
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Az óvodavezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a köznevelésről szóló törvény 
állapítja meg. 

 
 

Az óvodavezető felelős: 
-    Az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, 

-    A takarékos gazdálkodásért, 
-    A pedagógiai munkáért, 

-    Az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési és önértékelési programjának működéséért, 
-    A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, 

-    A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 
-    A gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi  
     vizsgálatának megszervezéséért, 
-    A középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv 
     elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, 
- A közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda 
      ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért, 
-    A munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért, 

-    A nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért, 
-    A jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. 
- Gyakorolja a munkáltatói jogkört, a tagintézmények közötti átjárhatóságról dönt. 

 
- Dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 

nem utal más hatáskörébe. 

- Képviseli az intézményt. 
Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 
tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja. 
 
Feladatkörébe tartozik különösen: 

-  A nevelőtestület vezetése, 
-  A nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 
-  A nevelőtestület jogkörébe tatozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése 
   és ellenőrzése, 
-  Intézményi Önértékelési rendszer kiépítésének és működtetésének felügyelete, 
-  Az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a pénzügyi- 
    gazdasági feladatokban való megállapodásban rögzített munkamegosztás szerinti  
    közreműködés, 
-  A munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel, közalkalmazotti tanáccsal, szülői  
    szervezetekkel való együttműködés, 
-  A nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése, 
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-  A gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor, 
    hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg, 
-  A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, 
-  A gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése, 
-  A szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amely az óvodai 
    neveléssel, az óvodát érintő változásokkal kapcsolatos, 
-  Az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartók által 
   meghatározottak szerint, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal, 

 
 

Igazgatási feladatok ellátása, így különösen: 
-  Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan 

   gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén,  
   gyámhatóság   értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte, 

-   A tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások 
    kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele. 
-   A szülők értesítése az óvoda nyári működési rendjéről, a nevelés nélküli napokról, a 
    felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az 
    igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá 
    minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja. 

 
 

Kizárólagos jogkörébe tartozik: 
- a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása,  

- a kötelezettségvállalás, 
- a kiadmányozás (aláírás), 

- a fenntartó előtti képviselet. 
 

Közvetlenül irányítja az óvodavezető-helyettest, a műszaki kisegítőt és az alkalmazottakat. 
 
 

II. Az intézményvezető helyettesítési rendje  
 
Az intézményvezetőt szabadsága alatt, valamint hivatalos távolléte esetén az intézményvezető- 
helyettes helyettesíti. Távollétükben az Intézményt nyitó és záró óvodapedagógus gyakorolja a 
helyettesi feladatokat.   
 
A reggel 6 órától 8 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködőknek 
a munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok.  
 
Intézkedésre a pedagógus minősítési rendszer alapján a magasabb (ped.II.) fokozatba tartozó 
óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek 
biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
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Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos 
intézkedésben ad felhatalmazást. 

 
 

Az általános óvodavezető- helyettes jogköre és feladatai 
 

Az intézményvezető-helyettes vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett 
végzi. Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket - közös megbeszélés és 
egyeztetés után - az óvodavezető írásban számukra meghatároz.  
Az intézményvezető-helyettes megbízásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel 
rendelkezik.  
Az intézményvezető-helyettes az óvodavezető akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítést.  
Az intézményvezető-helyettes nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított 
tevékenység irányításában.  

Az intézményvezető-helyettes felelős:  
- A házi továbbképzések, bemutató foglalkozások, nyílt napok, ünnepek, 

gyermekprogramok megszervezéséért;  
- A szakmai munkaközösségek működési feltételeinek biztosításáért;  

- A Szülői Szervezet működésének segítéséért;  
- A helyettesítési beosztás, szabadságolással kapcsolatos feladatok ellátásának 

elkészítéséért;  
- A tanügyigazgatással és gazdálkodással kapcsolatos feladatokért, amelyet a  

munkaköri leírás tartalmaz.  
 

Az intézményvezető-helyettes közvetlenül tervezi, irányítja, ellenőrzik a dajkák, a karbantartó 
munkaidejét, ha a vezető erről másképp nem rendelkezik.  
 
Az intézményvezető az őt megillető jogokat esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az 
intézményvezető-helyettesre vagy intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 
 

Az óvodavezető hatásköréből az intézményvezető-helyettesre ruházza:  
- a reszortfelelősök munkájának irányítását, ellenőrzését;  

- a technikai dolgozók munkájának megszervezését, ellenőrzését, helyi 
  továbbképzésüket;  

- a HACCP irányítását, ellenőrzését;  
- az egészségügyi követelmények betartását és betartatását, ellenőrzését;  

- a szülők tájékoztatása céljából kifüggesztett információk ellenőrzését;  
Az intézményvezető-helyettes részletes munkaköri feladatait Munkaköri leírása tartalmazza.  
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A bölcsőde vezetője 
 

A bölcsőde élén a bölcsődevezető áll, közvetlen kapcsolatban valamennyi munkatársával. 
Közvetlen utasítást ad és közvetlenül ellenőrzi bölcsődei kollégáit. Távolléte esetén helyettest 
nevez ki, aki a nap során felmerülő szakmai kérdésekben utasításadási, döntési joggal 
rendelkezik. 
 
A bölcsődevezető személyes hatáskörében szervezi és irányítja a bölcsőde szakmai munkáját.  
Feladata a működés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. Vezeti az előírt dokumentációt 
(gyermekek törzslapjait, fejlődésüket nyomon követő dokumentumokat) és elkészíti a bölcsőde 
működésével kapcsolatos jelentéseket.  Szülőcsoportos beszélgetéseket, szülői értekezleteket 
szervez és bonyolít. 
 
Az új gyermekek felvételével kapcsolatos ügyeket intézi, dokumentálja. Kialakítja a beszoktatási 
sorrendet. Tájékoztatást nyújt a kisgyermekek napközbeni ellátása iránt érdeklődő családok 
számára. 
 
A bölcsődevezető munkaköri leírását - mely tartalmazza a bölcsődevezető feladatait, hatáskörét, 
jogkörét felelősségét: közvetlen felettese (Intézményvezető) készíti el a Közalkalmazotti 
Törvényben előírtak szerint. 
 
Folyamatos kapcsolatban van a gyermekorvossal, védőnővel. 
 
 

III. Intézményi Közösségek, jogaik és kapcsolattartásuk 
1. Közalkalmazotti közösség 
 
Az alkalmazotti közösséget az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó alkotja. 
Az óvodai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az óvodán belüli 
érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok rögzítik. 
Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az intézmény átszervezésével, 
feladatának változásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és 
módosításával, az intézményvezetői megbízással összefüggő döntésekben. 
A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az alkalmazotti értekezlet.  
A teljes alkalmazotti közösséget az óvodavezető hívja össze minden esetben, amikor ezt 
jogszabály előírja, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az 
alkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések előtt kell 
összehívni. Az értekezlet megtartásához a dolgozóknak legalább 2/3 –os jelenléte szükséges, 
melyről jegyzőkönyv vagy feljegyzés készül. 

 
Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két alkalommal az 
óvodavezető hívja össze az alkalmazotti értekezletet. Az értekezleteken az óvodavezető 
tájékoztatja az óvoda dolgozóit az óvodai munkáról és ismerteti a soron következő feladatokat. 
Az értekezletekről jegyzőkönyv készül. 
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Javaslattételi jog illeti meg az óvodánkkal közalkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt 
és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési 
jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett 
javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 
 
Egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben 
úgy rendelkezhet, ha a jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az 
intézkedéssel ténylegesen egyetért. 
 
Döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet 
jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy 
– személyben – testületi jogkör esetén a testület abszolút többsége (50%+1) alapján dönt. 
 
Az óvoda, nevelési egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint 
ütemezett nevelőtestületi értekezleteken, illetve a rendkívüli nevelőtestületi értekezleteken 
valósul meg. 
 
Nevelőtestületi értekezletet kell tartani: 

  - a nevelési program és módosítása elfogadására, 
  - a szervezeti és működési szabályzat, valamint módosítása elfogadására, 

  - a nevelési év előkészítésére, a munkaterv elfogadására, 
  - az óvoda éves munkájának értékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések, 

     beszámolók elfogadására, 
  - a nevelőtestület képviseletében eljáró óvodapedagógus kiválasztására, 

  - a házirend elfogadására, 
  - az ötéves pedagógus-továbbképzési terv elfogadására, 

  - az óvodavezetői pályázatokhoz készített vezetési programokkal összefüggő szakmai 
     vélemény kialakítására, 
 
A nevelőtestület véleményének kikérésére: 

- a vezető-helyettes megbízása, illetve  
- a megbízás visszavonása előtt, 

- az óvodapedagógusok külön megbízása előtt, 
 

Nevelési tanácsadó vagy Pedagógiai Szakértői és rehabilitációs bizottság megkeresésére a 
hetedik évet betöltött gyermek újabb nevelési évének megkezdéséhez szükséges egyetértés 
megadására. 
 
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha: 

- ha az óvodavezető összehívja, 
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- ha a nevelőtestület egyharmada kéri, 
- ha a szülői szervezet kezdeményezi, akkor, és ha a kezdeményezést a nevelőtestület 

   elfogadta. 
 
Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, 
valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák, az ügyintéző és a műszaki dolgozók 
együttműködését. 
 
 
Alkalmazotti értekezletet kell tartani: 

- a köznevelésről szóló törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes  
   véleményezésére, amelyek az óvoda megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 
   megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének megállapításával és  
   módosításával, vezetői megbízással kapcsolatosak, továbbá 

- az óvoda Intézményi Önértékelési Program elfogadására. 
 
A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az óvodavezető hívja össze az 
intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével. 
 
A dajkák munkaértekezleteit az általános-vezetőhelyettes hívja össze az éves munkaterv szerint. 
Rendkívüli esetben az óvodavezető engedélyével hívható össze. 
 
Az értekezletek közötti időszakban felmerülő munka közvetlen irányításához szükséges szakmai 
és egyéb információkat az óvodavezető soron kívül, közvetlenül is megadhatja. 
 
 
2. A nevelőtestület  
 
A nevelőtestület tagjai: a közalkalmazotti jogviszony keretében pedagógus munkakörben 
foglalkoztatott óvodapedagógusok. 
 
A nevelőtestület határozza meg alapvetően az intézmény munkáját. A munkavégzéssel 
kapcsolatos jogokat és kötelességeiket a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei, a munka 
törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény szabályozza. 
 
A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező 
testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 
szerve, törvényben meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel 
rendelkezik. 
 
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a köznevelési 
törvény 63 §-a valamint az EMMI –rendelet 82.-117.§-a határozza meg. 
A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. 
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A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal 
az óvoda vezetője hívja össze. 
 
A nevelőtestület jogai: 
 
 Döntési jogkörébe tartozik 

      - a nevelési program és módosításának elfogadása,  
 - a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 

 - az óvoda éves munkatervének elfogadása, véleményezése, 
 - a nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

    elfogadása, 
 - továbbképzési és beiskolázási terv elfogadása, 

 - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 
 - a házirend elfogadása, 

 - az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő   
                     szakmai  vélemény kialakítása, 

 - az Intézményi Önértékelési program elfogadása, 
 - jogszabályban meghatározott más ügyek, 

 - esélyegyenlőségi terv elfogadása. 
 
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési intézmény 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét az 
egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az óvodavezető helyettes 
megbízása, illetve megbízás visszavonása előtt, az óvoda költségvetésében szakmai célokra, 
rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében. 
 
 
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: 

- bizottságára, 
- a szakmai munkaközösségre, 

- a szülői szervezetre (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117.§ alapján ) 
 
 
3. A szakmai munkaközösség 
 
Az óvoda nevelő testületén belül az óvodapedagógusok szakmai munkaközösségeket hoznak 
létre. 
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A szakmai munkaközösségek javaslattételi és véleményezési jogkört gyakorolnak. A 
munkaközösséget a munkaközösség-vezető képviseli. 
 
A munkaközösség a munkaprogramjának meghatározásakor figyelembe veszi az óvoda 
munkatervét és a nevelőtestület által átruházott feladatok ellátását. 
 
 
A szakmai munkaközösség-vezető: 

- Képviseli a munkaközösséget szakmai megbeszéléseken, értekezleteken. 
- Összeállítja- és a munkaközösség elé terjeszti elfogadásra, a munkaközösség éves 
   munkaprogramját, valamint a munkaközösség tevékenységéről szóló beszámolót, 
   értékelést. 
- Folyamatosan segítséget nyújt a munkaközösség tagjainak a pedagógiai dokumentáció 
   tartalmi elkészítésében. 

- Szervezi a szakmai hospitálásokat, előadások látogatását. 
- Segíti a gyakornokokat. 
- Az óvodavezető-helyettessel együtt ellenőrzi a nevelés-oktatás folyamatának 
   eredményességét azonos szempontok alapján (pedagógus kompetenciák). 

 
A gyakornok jogait és követelményeit a Gyakornoki Szabályzat szabályozza. 
 
Az óvoda csoportjai és kapcsolattartásának rendje  
 
Az óvoda alaptevékenységét csoportkeretben végzi. Az óvodába felvehető gyermekek maximális 
létszáma az Alapító Okiratban meghatározott, a csoportok vezetéséért a csoportban dolgozó 
óvónők együttesen felelnek.  
A gyerekek csoportba való beosztását a testvéri, esetleges baráti kapcsolatok, illetve az adott 
körülmények határozzák meg. Ez nevelési évenként a szükségletek és a lehetőségek 
figyelembevételével változhat. Erről az óvodavezető dönt a pedagógusok és a szülők 
véleményének kikérésével.  
 
 
A gyermekcsoport létszámalakulása  
 
Az óvodai csoport törvényben megállapított maximális létszáma 25 fő. A csoportok létszámának 
megállapításáról a helyi körülmények és a gyermekek elláthatóságának figyelembevételével az 
óvodavezető dönt.  
 
 
Csoportösszevonás rendje ügyelet esetén: 
 
A törvényben meghatározott maximális csoportlétszámot nem lehet túllépni. 
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4. A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje 
 
A vezetők és a szülői szervezet közti kapcsolattartás formája: 
 
Szülői SZMSZ alapján szülői munkaközösség vezetőjével az óvodavezető, a csoportszintű 
ügyekben a csoport szülőinek képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus 
területét meghaladó ügyekben a vezető-helyettes tart kapcsolatot. 
 
Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon 
napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda szervezeti és 
működési szabályzata a szülői közösség részére véleményezési jogot biztosított. A meghívás a 
napirendi pont írásos anyagának legalább három nappal korábbi átadásával történhet. 
 
A szülői szervezet véleményét ki kell kérni: 

- A nevelési év rendjének, munkatervének elfogadásakor, 

- A szervezeti és működési szabályzat elfogadása előtt, a vezetők és a szülői szervezet 
   közötti kapcsolattartás módját szabályozó részében, 

- A szülői értekezlet napirendjének meghatározásához, 
- Az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításához. 
 

A szülői szervezet, véleményezési jogot gyakorol: 

- az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben, 
- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben. 

 
A szülői közös képviselete véleményét be kell szerezni 

    - a Pedagógiai Program elfogadása előtt, 
  - a nevelési év rendjének elfogadása előtt. 

 
 
5. Pedagógusok és a szülők kapcsolata 
 
A szülők szóbeli tájékoztatási rendje  
Az intézmény- a közoktatási törvénynek megfelelően - a gyermekekről a tanév során rendszeres 
szóbeli tájékoztatást ad. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők tájékoztatása 
szülői értekezletek, illetve egyéni beszélgetések formájában történik.  
 
A szülői értekezletek rendje  
A csoportok szülői közössége számára az intézmény tanévenként a munkatervben rögzített 
időpontú, rendes szülői értekezletet tart az óvodapedagógusok, illetve az óvodavezető 
vezetésével. A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. 
Ekkor bemutatják a csoportban nevelő új óvodapedagógusokat is.  
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Ha a szülői szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésben tájékozódni kíván, a 
kérést az óvodavezetőhöz kell címezni. A tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban 
vagy írásban. A szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek 
nagyobb csoportját érintő az óvodába járók 1/3-át érintő ügyek nevelőtestületi vagy egyéb 
fórumon történő tárgyalásánál. A meghívásról az óvodavezetőnek kell gondoskodnia. 
 
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 képviselőjének részvételével 
megtárgyalja azt. (szülői SZMSZ) 
 
 
 
6. Bölcsődei Érdekvédelmi Fórum 

 
A bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmére 4 tagú „Érdekképviseleti Fórumot” kell 
létrehozni. 
 
A fórum tagjai:  

- Az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselői közül 2 fő 
- Az intézmény dolgozói közül 1 fő 

- A fenntartó képviseletében 1 fő 
 
A fórum testületként működik. A megválasztott, illetve megbízott tagok maguk közül választják 
meg a vezetőjét. 
 
A fórum alkalomszerűen működik, összehívásáról a vezető gondoskodik. 
 
A fórum döntéseit a tagok többségének egyetértésével hozza meg, melyhez a tagok többségének 
jelenléte szükséges. 
 
 
A fórum feladatai: 

- dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, 
- intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény szakmai ellenőrzését ellátó 
   megyei gyámhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél, 
- véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a gyermekeket érintő ügyekben, 
- javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások 
  tervezéséről, működéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról, 

- egyetértési jogot gyakorol az intézmény házirendjének jóváhagyása tekintetében. 
 

A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét 
ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek panasszal élhetnek a fórumnál: 
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- az intézményi ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
- gyermeki jogok sérelme, valamint, 
- az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén. 
 

A fórum a hozzá benyújtott panaszt megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről 15 napon belül 
tájékoztatást ad az intézmény vezetőnek. 
 
 
Bölcsődei felvétel rendje 

 
A gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja: minden 
évben az óvodai beíratást megelőzően a védőnő által működtetett „Picurka klubban” történik.  
A bölcsődében a férőhelyek száma 14 fő. A felvételnél a férőhelyek számát figyelembe kell 
venni. 
Bölcsődébe felvehető minden olyan 2. életévét betöltött gyermek, akiknek szülei valamilyen ok 
miatt nem tudják biztosítani a gyermek napközbeni gondozását. Az 1997. évi XXXI. Törvény a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról kiemeli olyan kisgyermekek felvételi 
lehetőségét, akinek szociális – vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a 
bölcsődei gondozás, nevelés. 
 
A gyermek bölcsődébe való felvételét a szülő hozzájárulásával, 

- A védőnő, 

- Gyermekorvos, háziorvos, 
- Szakértői és rehabilitációs bizottság, 

- Szociális, ill. családgondozó, 
- Gyermekjóléti szolgálat, 

- Gyámhatóság is kezdeményezheti. 
 
 
 
Felvétel rendje 

- Beíratás, az óvodai beíratás időpontjába van, 
A beiratkozásra a tárgyév április 20.-a és május 20.-a között kerül sor. A fenntartó az    
óvodai beiratkozás idejéről a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 
harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé. A szükséges 
dokumentumokról a kábel televízióban, a helyben szokásos módon, illetve plakátokon 
értesítjük az érintett szülőket. 

 
- A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és  
   lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet  
   igazoló hatósági igazolványát. 
 
- Határozat a felvételről, illetve az elutasításról. 
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7. Külső kapcsolatok 
 

A nemzetiségi származású szülők gyermekeiket azért íratják kétnyelvű nevelést folytató 
intézménybe, mert szeretnék, ha gyermekeik megtanulnák a nagyszülők, szülők anyanyelvét. A 
gyermekek azonban részben egyre kevesebb tudással, másrészt a nemzetiségi nyelv teljes 
ismeretenélkül érkeznek az intézményekbe. 
A német nemzetiség óvodai nevelés iránti érdeklődés nemcsak a német nemzetiséghez 
tartozók részéről jelent meg, hanem a német nyelv jelenleg is magas piaci értékének 
megnövekedése miatt a nem nemzetiségi származású magyar lakosság, a többségi társadalom 
részéről is egyre nagyobb mértékben jelentkezik. 
A magyar, nem nemzetiségi családok fokozott érdeklődése pedig még inkább hozzájárul 
ahhoz, hogy az óvodai nevelésben nem az egynyelvű, hanem a kétnyelvű nevelést biztosító 
forma kerül előtérbe és többségbe, és így az óvodákban a német nemzetiségi családból 
származók gyermekeinek lehetősége sincs a nemzetiségi nyelv elsajátítására, hanem a sztenderd 
nyelvváltozatot sajátíthatják el a többségi társadalom igényeihez alkalmazkodva. 
Az Emberi Erőforrások Minisztere 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a nemzetiség óvodai 
nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról megerősíti ezt a 
feladatot. 
„A nemzetiségi óvoda a tevékenységi formákat az Óvodai nevelés országos alapprogramja 
szerint alakítja ki, a tartalmakhoz felhasználja a nemzetiségi nyelvi, irodalmi, zenei, szellemi és 
tárgyi kultúra értékeit. Az óvodai nevelés magába foglalja a nemzetiségi hagyományok, 
szokások továbbörökítését, valamint a nemzetiségi identitás megalapozását és fejlesztését. 
A német nyelvű dalok,mondókák, mesék és körjátékok, mozgásos játékok napirendbe történő 
beépítésével a gyermekek játékos, spontán és nem tudatos módon sajátíthatják el a német 
nemzetiségi, nyelvet. 
 
Az intézményt a külső kapcsolatokban az óvodavezető képviseli, vagy az általános vezető-
helyettes. 
Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott 
intézményekkel. 
 
A pedagógiai szakmai szolgáltató szerv által közölt határidőben javaslatot tesz az általa igényelt, 
az intézményt érintő feladatok munkatervi ütemezésére. 
 
A gyermekek fejlesztésének, iskolára alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásában szükség 
szerint közreműködő nevelési tanácsadóval az óvodavezető állapodik meg az együttműködés 
kialakításában és folyamatában. 
Az óvodavezető-helyettes és a gyermekvédelmi felelős folyamatos kapcsolatot tartanak a 
gyermekjóléti szolgálattal, amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámolnak. A 
kapcsolattartást vezetői szinten az óvodavezető gondozza. 
 
Az egészségügyi szolgáltatóval (gyermekorvos) való kapcsolattartás az óvodavezető, és a 
bölcsőde vezető feladata. 
 
Az óvodát a szakmai szervezetekben az óvodavezető képviseli. 
 
Az egyházak képviselőivel az óvodavezető tart kapcsolatot. 
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A bölcsőde együttműködik mindazokkal, akik a családnak nyújtott szolgáltatások és ellátások 
során a gyermekkel, illetve a gyermek családjával kapcsolatba kerülhetnek. (Gyermekjóléti 
szolgálat, védőnői szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, nevelési tanácsadó, családsegítő 
központ, óvoda, gyermekvédelmi szakellátás, gyámügy.) 
 
 
 

IV. Az intézmény működési rendje 
 
 
A nevelési év rendjének meghatározása  
 
 
A nevelési év szeptember 1-én kezdődik. A szorgalmi idő EMMI rendelet alapján június 
közepéig (az iskolai tanítás végéig) az adott tanév Miniszteri rendelete alapján határozzák meg. 
Ezután kezdődik a nyári élet, amikor a csoportok összevontan a nyári élet tudatos tervezése 
mellett működnek. A nyári élet során, az összevont óvodai csoportok miatt  az új gyermekek 
beszoktatása csak szeptember elején megvalósítható. 
 
 

1. Az intézmény nyitvatartási rendje 
 

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

- napi 10,5 óra: reggel 6:30 órától 17:00 óráig 
- az ügyelet (gyermekek fogadása) reggel 6.30 órától 7.00 óráig, délután (ügyelet) 

16.30 órától 17.00 óráig tart, ekkor a gyerekek nem a saját csoportjukban, hanem egy 
gyülekezőhelyen, összevontan pedagógus felügyelete alatt vannak. 

- Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajka nyitja, majd takarít. 
- Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője 

engedélyezi. 
- Óvónői létszám időleges csökkenése miatt előfordulhat délutáni pihenés idejére 

csoportösszevonás. 

- A gyermek, napi 10 óránál hosszabb időt nem tölthet az óvodában 
- Bölcsődei ellátást napi 9 órában biztosítjuk. Reggel 7.00 órától 16.00 óráig. 

 
 
Szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt, eseti kérelmek 
alapján. 
 

       Az óvoda a nevelési év folyamán öt alkalommal nevelésnélküli munkanapot szervezhet, amikor 
a dolgozók kollektív továbbképzéseken vesznek részt, vagy nevelési értekezletet tartanak.  
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Ezekről a napokról legalább 14 munkanappal megelőzően értesítik az óvónők a szülőket. 
A nyári takarítási időben biztosított ügyelet idejéről a gyermekek szüleit február 15-ig értesíteni 
kell!  
 
2. Csoportösszevonások rendje 

- a csoport összevonásokat az óvodavezető, és a feladat-ellátási helyek vezetői  
   rendelhetik el, 

  - szeptember 1. és augusztus 31. között az összevont csoportok létszáma a 30 főt  
         lehetőleg ne haladja meg, 

- a csoport összevonás a délelőtti tevékenységeket lehetőleg ne akadályozza, 
- a nyári időszakban a lecsökkent gyermeklétszám miatt csoportösszevonások vannak, de 
   minden esetben óvodapedagógus felügyeletet biztosít az intézmény, 
- a bölcsődés gyermekekkel ebben az időszakban is csak bölcsődei gondozónő 
  foglakozhat, melyet távollétében párja túl időben helyettesít (a bölcsődei gondozónők 
  abban az esetben veszik ki mindketten szabadságukat a nyári időszakban, amikor már 
  nincs gyermek a bölcsődében, augusztusban). 

 

 
3. A munkaidő-nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai: 

 
Az óvodában dolgozó közalkalmazottak munkarendje  
Az éves munkatervben, valamint a dolgozók számára jól látható helyen található. A napi 
munkavégzés igazolására a kötelezően előírt jelenléti ív szolgál.  
 
Legfontosabb pontjai:  
A gyerekekkel a nyitva tartás ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik.  
 
 
Munkarendjüket befolyásolja:  

- szülői igények,  
- hiányzások (gyerekek, intézményi dolgozók),  

- egyéni kérések figyelembe vétele,  
- továbbképzéseken való részvétel,  

- továbbtanulás. 
 
A munkaidő nyilvántartását a törvény a munkáltató feladatkörébe sorolja.   
A munkáltató nyilvántartja a rendes és a rendkívüli munkaidő és a szabadság időtartamát. 
Közölni kell mindenkivel, hogy mikor kell elvégeznie a munkakörébe tartozó feladatokat és a 
teljes rendes munkaidő neveléssel le nem kötött részében munkaköri feladatként végzett 
munkákat, melyeket óvodában és melyeket óvodán kívül.  
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A munkáltatónak pontos kimutatást kell készítenie a munkahelyen történő megjelenésről, 
jelenlétről, a megtartott foglalkozásokról, a munkahelyről történő távolmaradásról és azok 
indokáról, a szabadság kiadásáról, az egyéb munkaidő-kedvezménnyel kapcsolatos adatokról.  
A feladat ellátást minden esetben, a rendes munkaidőben kell elhelyezni. 

 
Lásd: 3.sz.melléklet, Munkaidő beosztása. 
 

4. Az intézmény munkarendje 
 
Az intézmény munkarendje szerint hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel a 
közalkalmazott munkavállalóknak a teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén heti 40 
órát kell teljesíteni 
 
A munkahely munkarendjéhez kapcsolódóan meg kell állapítani az egyes személyeknek a napi 
munkaidő beosztását. 

- A dolgozó köteles jelenteni a munkából való rendkívüli távolmaradását és annak okát  
  lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 00 percig az intézmény- 
  vezetőnek hogy a helyettesítésről, a feladatellátásról intézkedhessenek.  
- A konkrét napi váratlan események, hiányzások esetén a munkabeosztások 
  összeállításánál, az óvoda feladatellátásának zavartalan és szakszerű (helyettesítések) 
  működésének biztosítását kell figyelembe venni.  
 

A munka- és pihenőidő 
- Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő,   
   valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama. 
- Előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a 
 munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön 
 utasítás nélkül köteles elvégezni. 
- A teljes napi munkaidő: napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő). Az 
  óvodapedagógusok kötelező óraszáma:32+4 ó.  
1. A pedagógus munkakörben dolgozó pedagógus, heti teljes munkaideje a kötelező 

órából (32ó), valamint a nevelőmunkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a 
szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges 
időből(4ó) áll.  

2. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túl a kötött munkaidő terhére 
elvégzendő feladatokat: 

- foglalkozások előkészítése, 

- a gyermekek teljesítményének értékelése, 

- az intézmény kulturális életének megszervezése, 

- előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek helyettesítés, 

- a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

-  a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 
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- a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

- az intézményi dokumentumok készítése, vezetése 

- a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet megtartása, 

- pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorállása, 

- a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

- munkaközösség-vezetés, 

- az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 

- szertár fejlesztése, karbantartása, 

- hangszerkarbantartás megszervezése, 

- a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített   

   vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása 

- kirándulás. 
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. 
 
- Pihenőidő: Mtk. 103§ 
- A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a 107. § a) pont 

szerinti rendkívüli munkaidő tartama 
- a hat órát meghaladja, húsz perc, (technikai dolgozó) 
- A munkaközi szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell 

kiadni. 
- A munkaközi szünetet a munkáltató jogosult több részletben is kiadni. Ebben az 

esetben az – 
- bekezdésben foglaltaktól eltérhet, de az (5) bekezdés szerinti tartamban kiadott 

részletnek legalább húsz perc tartamúnak kell lennie. 

 
Nem munkaidő: 

- a munkavállaló, lakó- vagy tartózkodási helyéről, a tényleges munkavégzés helyére, 
  valamint a munkavégzés helyéről, a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás 
 tartama. 
- Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői 
  engedéllyel hagyhatják el az intézményt, amely időtartamát és okát a távozási naplóban 
  rögzíti, aláírja. 

 
  
Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával 
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- A nyitva tartási időszakban nyomógombos zár védi a bejáraton gyermekek 
biztonságát. Az óvoda bejáratán és kapuján lévő biztonsági zárakat a gyermekek 
nem használhatják . 

- Minden esetben fontos meggyőződni a kapu, az ajtó záródásáról. 
- Az óvodába látogató „idegenek” (pl.: óvoda iránt érdeklődők, munkások, egyéb 

hozzátartozók) kötelesek bejelentkezni az irodában és csak kíséret mellett 
közlekedhetnek az intézményben (dajka, óvónő, gondnok) 

 
 
A nem pedagógus munkakörűek munkarendje 
 
A pedagógiai asszisztens 

 
Az óvodapedagógusok irányítása mellett az intézményben folyó pedagógiai munka segítése: 

- A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles 
  gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 
  foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása 
  szerint. 
- Az óvodai foglalkozásokon az óvodapedagógus irányításával segíti a csoportban folyó 
  munkát, az eszközöket előkészíti. 
- Az udvari játékban vagy a levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, 
  az udvari rend megtartásában, játékot kezdeményez. 
- Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai 
  közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. 
- Óvodapedagógusi útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést 
   végez. 
- A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a 
  gyermekekkel gyakorolja. 

  - Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál. Kisebb baleset esetén 
    elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott pedagógust vagy vezetőt. 

- Ismeri az intézmény alapdokumentumait. 
- Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok 
   útmutatása szerint végzi. 
- A fentieken kívül mindazokat a feladatokat ellátja, amivel az óvoda vezetője esetenként 
  megbízza. 

 
A dajka 

 
A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segítik a gyermekek gondozásában, 
öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a nevelési terveknek 
megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében. 
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Közvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az óvodavezető által meghatározott 
munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető 
óvodapedagógus irányítása alapján végzi. 
 
Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 
beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! Tisztelje a gyermeket, a szülőt, 
kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A tudomásra jutott pedagógiai 
információkat titokként kezelje 
 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése 
 

Tervezett Intézményvezetői Foglalkozáslátogatás 

  
Név  A látogatás 

Bori Gáborné 
Szempont: 

Tervezett időpont: 

Borsodi Dorka 
Szempont: 

Dátum: 

Csókáné Szente Ágnes 
Szempont: 

Dátum: 

Fehér Csilla 
Szempont: 

Dátum: 

Gráf-Brunner Judit 
Szempont: 

Dátum: 

Grisnik Katalin 
Szempont: 

Dátum: 

Hidasiné Volk Andrea 
Szempont: 

Dátum: 

Horváth Edit 
Szempont: 

Dátum: 

Készné Sziebert Klára 
Szempont: 

Dátum: 

Máhliné Käsz Tímea 
Szempont: 

Dátum: 
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Márkus Fanni Szempont: 

Dátum: 

Simon Csilla 
Szempont: 

Dátum: 
 

 
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 
hatékonyságának növelése. 
Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettes és a szakmai munkaközösség javaslatai alapján az 
óvodavezető készíti el az éves munkatervbe építve. A vezető az intézményben folyó 
valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az óvodavezető-helyettes 
munkáját. Ennek egyik eszköze a szóbeli beszámoltatás. 
 
A nevelőtestület tagjainál végzendő ellenőrzések ütemezésénél kiemelt figyelmet fordít a 
pályakezdőkre, és az intézményekhez újonnan érkező pedagógusokra.  
 
Az önértékelő csoport munkaterve alapján látogatja a vezető a pedagógusokat. 

 
Az ellenőrzési ütemterv az óvodai munkatervnek is része  
 
Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés 

- területeit, 
- módszerét, 

- ütemezését, 
- felelősöket. 

 
Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem 
szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. 
 
Az ellenőrzés kiterjed a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére 
és a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. (Munkaterv)  
 
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

- az általános óvodavezető-helyettes, 
- a szakmai munkaközösség. 

 
Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a nevelési 
év során. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja: 

- az általános vezető-helyettest, 

- a szakmai munkaközösségek vezetőit. 
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Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban 
észrevételt tehet. 
 
A nevelési évzáró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 
eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges 
hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 
 
 

V. A gyermekek óvodai életrendje  
 
A gyermekek intézményi életének részletes szabályozását házirend határozza meg.  
 
A házirend szabályait a nevelőtestület - az intézményvezető előterjesztése után - az érintett 
közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. A házirend betartása a pedagógiai 
program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi gyermekére és az 
intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező.  
 
Az óvodát kezdő gyermek szüleinek a beíratás alkalmával át kell adni az óvoda Házirendjét. 
 
 

1. A gyermek távolmaradása és annak igazolása: (Házirend) 
 
A gyermekek távolmaradásának okát a szülőnek kell jelentenie:  
A nevelési év alatt tanköteles, egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az 
óvodavezető engedélyezheti a szülők előzetes bejelentése alapján.  
 
Bejelentési kötelezettsége van a szülőnek akkor is, ha több hétre egészségügyi, családi okok 
miatt hiányzik gyermeke. A bejelentést reggel 8 óráig meg kell tenni, ellenkező esetben az 
aznapi térítési díjat ki kell fizetni. ( személyesen, vagy telefonon : 69/868-458.) 
 
Betegség miatti hiányzás után csak gyermekorvosi, vagy a gyermekorvost helyettesítő orvos által 
kiadott orvosi, élősködők esetén védőnői igazolással látogathatja újra az óvodát a gyermek.  
A felvételi és mulasztási napló a csoportba beírt gyermekek adatait és hiányzásait rögzíti.  
 
Naprakész, pontos vezetéséért a csoportban dolgozó óvodapedagógusok a felelősek!  
 

Az ünnepek megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 
 
2. Az intézmény rendezvényei  

 
Az intézményben a nevelőtestület által szervezett rendezvényeken a nevelőtestület részvétele 
kötelező, az egyéb alkalmazottak bevonásáról az óvodavezető dönt.( Éves Munkaterv) 
 
Az ünnepségek megrendezésének alapelvei: 

- Feleljen meg az életkori sajátosságoknak, 
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- Magas érzelmi tartalma legyen, 
- Gondosan megtervezett és megvalósított formai jegyeket tartalmazzon. 

 
 
A szülők meghívást kapnak csoportonként más-más időpontban csoportszintű rendezvényekre az 
adott gyerekközösség életritmusához alkalmazkodva. 
Az anyák napja, valamint a ballagás minden csoportban nyilvános.  
 

 

 

 

Ünnepek, hagyományok, jeles napok: 

 

 

 
Ősz 

 

Tanévnyitó: szeptember 1.-én tanévnyitó az iskolában, iskolások kísérik át 
az új elsőosztályosokat. 
Szülői értekezlet szeptember  
Csoportonkénti kirándulások szervezése. 
Gesztenyegyűjtés 
Rendőrségi nap: szeptember, nagycsoportosok programja 
Idősek havi megnyitó ünnepsége : október– szerepelnek: Méhecske 
csoport. 
Szülői szervezet részére értekezlet: október  
Búcsúfa állítás:  Német nemzetiségi dalokkal, versekkel a Bólyi búcsú 
ünnepét készítjük elő.  
„Mézes nap”: október , nagycsoportosok ismeretszerző foglalkozása 
Október 23. megemlékezés, koszorúzás az emlékműnél. 
„Őszanyó” projekt :  
                  „Őszanyó” kunyhó építése 
                   „Vitézpróba” versenyek 

Ø     Sütés a nagymamákkal, generációk találkozása. 
Ø     Őszi hangverseny 
Ø     Lovas kocsizás, este 
Ø     „Az állatok nyelvén tudó juhász” előadása. 
Ø     Mese előadás a vígadóban 

Csoportonkénti időpontokban megszervezett szülői munkadélután. 
Nagycsoportosok egészségmegőrző programja: November  
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Tél 

 

 
Mikulás az óvodában :   
IGK Mikulás műsor (………….csoport). 
Luca nap, Luca kitty-kotty,  
 Adventi készülődés:  
Adventi műsor a szülőknek (Szivárvány csoport, Tücsök csoport, Katica 
csoport) 
Téli örömök: szánkózás, séták……… csoport szervezésben 
Farsang:jelmezes játékok, mulatság, és óvodai  meglepetés műsor. 
„Busók az Óvodában” hagyomány ápolás óvodai szintű rendezvény 
 

Tavasz 

 

Német Nemzetiségi nap 
Március 15.: Nemzeti ünnepünk. Ablakdekoráció, képek gyűjtése, 
megemlékezés a csoportban és a falu parkjában a Kopja fánál. 
Húsvét, Emmaus: Tavaszvárás, Népi hagyományok ápolása, tojásfestés, 
keresés, locsolkodás. 
Tavaszi hangverseny: Zeneiskolások műsora 
Anyák napja (Egyben évzáró is a csoportban): Az egész évben tanult 
anyagból összeállított ünnepi műsor bemutatása szülőknek, rokonoknak, 
ismerősöknek: Édesanyák, nagymamák köszöntése ajándékkal, műsorral. 
Iskolalátogatás: Nagycsoportosok ismerkedése az iskolával, leendő 
pedagógusaikkal. 

 

Nyár 
Kirándulások, gyermeknap:  Minden év májusában kirándulás egy szép 
természeti környezetbe (vagy saját Városunk szép környezetében).  
A májusi kirándulás egyben Gyermeknap is. 
Nagycsoportosok ballagó műsora: Búcsúzó műsorával összekapcsolva. 
„Csak a miénk az ovi”: A ballagó gyerekek birtokba vehetik az óvodát egy 
éjszakára. 
Nyári élet tervezése (munkaterv alapján) 
 

 
 A csoporton belül közös megemlékezés történik a gyermekek név-és születésnapjáról. 
 
A népi hagyományok ápolása körében történik: 

- A jeles napokhoz kapcsolódó Magyar és Német nemzetiségi  szokások   

  megismertetése, a hozzájuk kapcsolódó versekkel, énekekkel színesítve.  
- Népi kézműves technikákkal való ismerkedés. 

További programok: 
 
Kirándulások, séták, mozi-színház, bábszínház látogatások, sportnapok szervezése a munkaterv 
szerint történik. 
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Nemzeti ünnepeinkről életkoruknak megfelelően megemlékezünk és bekapcsolódunk a városi 
rendezvényekbe. 
 
Ballagási rendezvény ahol minden óvodapedagógus részt vesz, (akinek nincs nagycsoportos 
gyermek a csoportjában az is) segít a koordinálásban. 

- Ballagás 
- Búcsúest „Csak a miénk az ovi” 

 
3. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 

Az óvodába-bölcsődébe járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az 
óvodába járó gyermekorvos és védőnő látja el. 
 
Az orvos, hetenként egyszer egy órában látogatja a bölcsődét, minden kedden 10-11 óráig. Az 
óvodában, a Fenntartó és az orvossal kötött megállapodás szerint. 
 
Az óvodavezető feladata az egészségügyi ellátás keretén belül: 

- Biztosítja az egészségügyi munka feltételeit, 

- Gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről, 
- Szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről. 

 
A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodákban évente egy alkalommal fogorvosi  
szűrés történik. 
 
Ha egy gyerek betegségre gyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni: 

- Betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába, illetve 
   bölcsődébe. 
- A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni. 

- Szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni. 
- Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. 
- Az óvodavezető és a gyermekvédelmi felelős közreműködik a gyermekek 
   veszélyeztetettségének, megelőzésében és megszüntetésében, ennek során 
   tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a 
   gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 
   intézményekkel és hatóságokkal. 
- Amennyiben az óvodavezető, gyermekvédelmi felelős a gyermeket veszélyeztető 
   okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség 
   védelme érdekében indokolt, megkeresi a gyermekjóléti szolgálat vezetőjét, 
   hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre 
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Intézményi védő, óvó előírások 
 

Az óvodában folyó baleset megelőző tevékenységekhez kapcsolódó feladatokat a Munkavédelmi 
Szabályzat tartalmazza, amelyet minden dolgozónak ismernie kell és be is kell tartania. 
 
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges 
feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 
 
 
Minden óvodapedagógus közoktatási törvényben meghatározott feladatát képezi  hogy: 

- A rábízott gyermekek részére egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 
   ismereteket átadja, és 
- ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá 
- ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség szerint 
minden óvodai csoportban- a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni kell az 
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható 
magatartást az életkori sajátosságok figyelembe vételével. Erről feljegyzések történjenek a 
csoportnaplókba. 
 
A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoportok szokásrendszerének 
kialakítását és betartását oly módon kell ellátni, hogy azok a baleset-megelőzést szolgálják. 
Kirándulások alkalmával 10 gyerekre 1 kísérő felnőtt jelenléte és felügyelete szükséges. 
 
Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat.  
 
Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás. 
Tájékoztatni kell az óvodavezetőt a gyermek kisebb sérüléséről is. Bármilyen veszélyforrás 
észlelése esetén a gyermekcsoportot biztonságba kell helyezni, majd azonnal értesíteni kell az 
óvodavezetőt. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettséget 
jogszabály szerint kell teljesíteni. 
 

VI. Egyéb rendelkezések 
 

1. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 
 
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt (villámcsapás, 
árvíz, földrengés, tűz) közvetlen felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges 
intézkedésekről és a fenntartók értesítéséről. 
 
Rendkívüli eseménykor szükséges teendők 
A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
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takarékos gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a közalkalmazotti szabályzat nem 
utal más hatáskörébe. 

Az óvodavezető rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti 
csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az 
intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó 
egyetértését, ill. ha ez nem lehetséges a fenntartót haladéktalanul értesíteni kell. 
Kt.91.§. (8) 
A jegyző rendkívüli szünet elrendelését kezdeményezi az oktatásért felelős miniszter egyidejű 
értesítésével, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás, vagy más elháríthatatlan ok 
miatt az intézmény működése nem lehetséges. 
Jegyzőkönyvet kell készíteni, amennyiben azt a rendkívüli esemény indokolja, annak elkészítését 
az óvoda vezetője rendeli el. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a 
jelenlévők felsorolását az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, 
így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a hozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv 
készítőjének aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során 
végig jelen lévő alkalmazott írja alá. 

Bombariadó esetén szükséges teendők 
Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. Az épület kiürítésének időtartamáról, a 
gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján az óvodavezető, 
akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt.  
A gyermekek elhelyezése az épülethez legközelebb eső épületben (idősek otthona) történik. 
 
A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben értesíti a 
fenntartót. 
 
Az intézményvezető intézkedik az illetékes szervek értesítéséről és az intézmény kiürítéséről. 
A Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007 (XII.23.) IRM rendelet szerint: 
25. § (1) Katasztrófa bekövetkezésének vagy veszélyének észlelése, vagy erre utaló 
bejelentés esetén a rendőr haladéktalanul gondoskodik az elhárításra jogosult hatóságok és 
szervek értesítéséről. Jelentést tesz a rendőri szerv ügyeletesének, aki az észlelésről 
(bejelentésről) haladéktalanul értesíti az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi 
igazgatóság ügyeleti szolgálatát. 
(2) Katasztrófa helyszínén a rendőr az elhárításra jogosult hatóságok és szervek 
megérkezéséig intézkedik a közbiztonság és az adott helyzetben elvárható rend 
fenntartására, illetőleg ennek helyreállítására, a helyszín, illetve a helyszínre érkező 
különböző mentőegységek zavartalan munkájának biztosítására, valamint közreműködik a 
forgalom lezárásában, illetve elterelésében, továbbá az élet-és vagyonmentésben. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerven kívül tűz esetén értesíteni kell a tűzoltóságot, 
továbbá a veszélyeztetett terület lakóit, ha azok a tüzet nem észlelték, árvízveszély esetén az 
illetékes önkormányzat polgármesterét 

27. § (1) Terület lezárására kell intézkedni természeti vagy ipari katasztrófa, illetve annak 
veszélye, bűncselekmény, közlekedési és egyéb baleset, súlyos fertőző betegség, talált 
sugárzó anyag, robbanóanyag, robbantással történő fenyegetés, terrortámadás veszélye vagy 
terrorcselekmény esetén, továbbá az Rtv. 1. §-a (2) bekezdésének j) és n) pontjában 
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meghatározott esetben. 
(3) A rendőr megakadályozza a lezárt területre illetéktelenek belépését, az illetéktelenül 
otttartózkodókat 
távozásra szólítja fel. 
(4) A terület lezárásával összefüggő intézkedések betartása kikényszeríthető. 
(5) A terület lezárását az elrendelés indokának megszűnésekor fel kell oldani. 
79. § (1) A Rendőrség tűzszerész alegységei végzik - a Magyar Honvédség külön 
jogszabályban meghatározott tűzszerészeti tevékenysége kivételével - a nemzetbiztonság és 

közbiztonság körében jelentkező, a robbanóanyagokkal, robbantószerekkel kapcsolatos 
tűzszerészeti tevékenységet. 
(3) Az azonnali beavatkozást igénylő esetekben a Rendőrség tűzszerészei a Magyar 
Honvédség külön jogszabályban meghatározott tűzszerészeti tevékenysége körében is 
jogosultak a közvetlen életveszély elhárítása érdekében szükséges elsődleges intézkedések 
megtételére. 
Intézkedés közveszély okozással való fenyegetés esetén 
81. § (3) A veszélyeztetett körzetből a legrövidebb időn belül gondoskodni kell az ott 
tartózkodók 
eltávozásáról, illetéktelenek távol tartásáról. Gyanús tárgy vagy csomag esetén 
100 méter, gépjármű esetén 200 méter sugarú biztonsági körzetet kell kialakítani, és 
gondoskodni kell a forgalom eltereléséről is. A tűzszerész járőr helyszínre érkezését 
követően a járőrparancsnok igénye szerint kell intézkedni a kiürített biztonsági körzet 
növelésére. 

Betörés, csőtörés esetén szükséges teendők 
A betörést észlelő dolgozó azonnal értesíti telefonon a rendőrséget, a vezetőt és a 
polgármesteri hivatalban a polgármestert, jegyzőt. A gyermekek fogadása szükség esetén egy 
csoportban összevonva valósul meg.  
A csőtörést észlelő dolgozó értesíti a kijelölt vízszerelőt, a vezetőt és a gazdasági vezetőt a 
gondnokságon. Szükség esetén a gyermekek elhelyezése más szomszédos épületekben 
lehetséges.  

 

2. Munkahelyre bevihető dolgok tiltása, elhelyezése, engedélyezése 
 
A dolgozók által behozott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget. Az intézmény 
dolgozói a vagyontárgyakat, eszközöket rendeltetésszerűen használják, szándékos károkozás 
esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.  
 
Az óvodai a tanügyi dokumentációt (felvételi és előjegyzési napló, felvételi és mulasztási napló, 
óvodai törzskönyv, óvodai csoportnapló, óvodai jegyzőkönyvek, óvodai szakvélemény) az 
intézmény területéről kivinni tilos. 
 
 

3. A dohányzás rendje 
 



Bólyi Óvoda és Bölcsőde 
7754 Bóly, Hősök tere 3                                     SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
tel: 69/868-458 
OM azonosító: 027050   

 

36 
 

Az óvoda egész területén tilos a dohányzás!   
 
Felelősség a dohányzási tilalom betartásáért és betartatásáért. 
 
A dohányzási tilalom betartása az intézmény valamennyi foglalkoztatottjának kötelessége. A 
dohányzási tilalom megsértése, a közalkalmazottak vonatkozásában fegyelmi vétségnek minősül.  
 
Aki a tiltás ellenére az intézmény területén dohányzik (14 év feletti, önálló jövedelemmel 
rendelkező személy) és miatta az intézményt pénzbírsággal büntetik, úgy köteles az általa 
okozott kárt az intézmény részére kiszabott bírságot megtéríteni. 
 

A kiadmányozási jogkör gyakorlása 
 
Az intézmény nevében aláírásra a vezető jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok 
kivételével egymagában ír alá, távolléte, akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket 
tartalmazó iratokat helyette az általános helyettesítést ellátó vezető írja alá. 
Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt használnak. 

A dokumentumok nyilvánossága 
Az óvoda nevelési programját, az SZMSZ-t, házirendjét, egy-egy példányban el kell helyezni az 
irodában és a könyvtárszobában. A dokumentumokat a szülők szabadon megtekinthetik. A 
dokumentumok tartalmáról tájékoztatás kérhető minden hónap első hétfőjén 13 órától az 
óvodavetetőtől Előzetes megbeszélés és időpont egyeztetés esetén tájékoztatás kérhető más 
időpontban is, Tájékoztatás adható a szülői értekezletek alkalmával is. 
 
A gyermek felvételekor az óvodai házirendet a szülővel ismertetni kell, a nevelési év elején a 
családok egy-egy példányát kézhez kapják. 

 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 
intézményünkben. 

 
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott 
elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert 
alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. 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,  
  - az óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

  - az október 1-jei pedagógus és óvodás gyermekek listája, 
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Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és a 
vezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  
 
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában egy külön e 
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek 
férhetnek hozzá.(vezető helyettes) 
 

Intézményünkben használt óvodai csoportnapló lehet: 
  - elektronikus úton előállított napló, lapjaiban sorszámozott papíralapon. 
  
Mivel nem minden pedagógus számára biztosított a számítógépes napló írás feltétele, ezért 
a nevelőtestület által elfogadott nyomtatványt előre kinyomtatva, oldalszámozva Ők kézzel írva is 
vezethetik. 
 
 

4. Adatkezelési szabályzat 
 
Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal kapcsolatban 
minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, beleértve a vírusvédelmet, a 
kéretlen elektronikus üzenetek elleni védekezést is. Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés 
megakadályozását mind a papíralapú, mind az elektronikus adathordozó esetében. Az ezzel 
kapcsolatos védekezés, minden esetben a vezető illetve a rendszert használó alkalmazott feladata 
melyet munkaköri leírásában rögzítünk. 
 
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és 
szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője és helyettese jogosult.  

 
 

 Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető és helyettesének aláírásával és az 
intézmény pecsétjével érvényes. 
 
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: vezető 
és vezető helyettesek minden ügyben. 
 

VII. Záró rendelkezések 
 
A szervezeti és működési szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el, amely a fenntartók 
jóváhagyásával válik érvényessé. 
 
Amennyiben az SZMSZ felterjesztésére nem érkezik válasz, a hatálybalépés napja a 
felterjesztést követő 30. nap utáni első képviselő-testületi ülés napja. 
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A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. A 
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat érvényessége 5 év, amennyiben a módosítást 
jogszabályi változások nem indokolják. 
 
A hatályba léptetett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni: 

- Az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint 
- Azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben  
   használják helyiségeit. 

 
Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező, 
megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 
 
Az SZMSZ–ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 
 
 
 

Záradék 
 
A fenti –módosításokkal egybeszerkesztett és mellékleteket is tartalmazó – Szervezeti és 
Működési Szabályzatot a Bólyi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete a 2016.08.29.-én megtartott 
határozatképes rendkívüli nevelőtestületi értekezletén 100 %-os szavazataránnyal elfogadta. Ezt 
a tényt az óvodavezető és a választott jegyzőkönyvvezetők aláírásukkal tanúsítják. 
 
 
Bóly, 2018.01.01.  .............................................  
  óvodavezető 
 
  .............................................   .............................................  
  jegyzőkönyv-hitelesítő .....   jegyzőkönyv-hitelesítő 
 

Nyilatkozatok 
 
A szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 
elfogadása előtt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk, és az intézmény alapdokumentumokkal 
kapcsolatos tájékoztatásról szóló ponthoz, valamint az SZMSZ mellékletét képező adatkezelési 
szabályzatnak a gyermekek adataira vonatkozó részéhez egyetértésünket adtuk. 
 
 
Bóly, 2018.03.01.  .............................................  
  szülői szervezet képviselője 
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VIII. Mellékletek 
 
1.sz. melléklet: Alapító okirat 
2.sz. melléklet: Adatkezelési és Iratkezelési szabályzat 
3.sz melléklet: Munkaidő beosztás táblázata 
4.sz melléklet: Gyakornoki Szabályzat 
 
 


