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I.  Általános rendelkezések 
 

 

Költségvetési szerv neve, székhelye: Virág Óvoda 1045 Budapest Virág u. 30 

                                                              OM azonosító : 034310 

 

Törzskönyvi alany azonosító adatai:  

Törzskönyvi azonosító szám: 678234 

KSH statisztikai számjele: 16907236-8510-322-01 

Régi törzskönyvi azonosító: 504036-2-18 

Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 1980. 05. 15. 

Alakulás módja: jogelőd nélküli alakulás 

 

Alapítás éve, létrehozója: 1979.  Budapest Főváros IV. Kerület Tanács VB 

 

Módosított alapító okirat száma: 279/2009 / VIII. 11/ 

                               157/2011. (V. 26.) 

 

Elnevezés alapításkor: Napköziotthonos Óvoda Budapest IV.kerület Virág u. 30 

 

Alapítójának jogutódja és a költségvetési szerv fenntartója: 
                Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

                 1041 Budapest István u. 14 

 

Irányító szerve:  Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

                             1041 Budapest István u. 14 

 

Törvényességi felügyeletet gyakorol: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője 

 

 

A költségvetési szerv: 

Tevékenységének jellege alapján: Helyi Önkormányzati közszolgáltató költségvetési szerv 

Alaptevékenysége szerint: közintézmény, közoktatási intézmény, óvoda 

 

A költségvetési szerv közfeladata:A közoktatási törvényben meghatározott óvodai nevelés 

 

 

Az intézmény működési köre: 

A fenntartó által meghatározott körzet / felvételi körzet/ jegyzéke szerinti újpesti lakóhelyű gyerekek 

felvétele kötelező / férőhely mértékéig/. A szabad férőhelyekről a költségvetési szerv vezetője dönt. 

 

Felvehető maximális gyereklétszám: 200 fő 

 

Csoportok száma: 8 
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Jogállása: Önálló jogi személy 

 

Gazdálkodása:Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából önállóan működő 

költségvetési szerv. A gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi és számviteli szolgáltatásokat, feladatokat a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági 

Intézménye végzi  

 

A költségvetési szerv alapfeladata: 

 

Szakágazat száma:            Elnevezés: 

851020                              Óvodai nevelés, ellátás  

 

Szakfeladat szám:             Elnevezés: 

851011                             Óvodai nevelés, ellátás 

851012                             SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912                             Óvodai intézményi étkeztetés 

562917                             Munkahelyi étkeztetés 

682002                             Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdona. 

Ingatlan nyilvántartásba vett : a 70897/7 helyrajzi számon telek: 6159 m
2 

Beépített terület: 1373 m
2 

Tárgyi eszköz: a leltárban felsoroltak szerint 

 

A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: A költségvetési szerv ingó és ingatlan vagyon használatáért 

használati díjat nem fizet.  

Az ingatlanok felett kizárólag a tulajdonos rendelkezik. A költségvetési szerv a rábízott vagyon 

használatával az e tárgyra vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok által szabályozott módon szabad 

kapacitáshasznosítást végezhet, mely alaptevékenységet nem sérthet.  

 

A költségvetési szervben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya lehet: A közoktatási törvény, 

a közalkalmazotti törvény és a 138/1992 /X.9/ kormányrendelet előírásai szerint 

Közalkalmazotti jogviszony 

Határozott idejű megbízási jogviszony 

 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Az Önkormányzati törvény, a közoktatási törvény és a 138/1992 /X.8/ kormányrendelet előírásainak 

betartása mellett nyilvános pályázat útján történik. A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki. 

 

A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 

Az óvoda vezetője, valamint az általa – a költségvetési szerv SZMSZ-ében meghatározott módon- 

megbízott dolgozók. 
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Virág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát: 

 

 A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (Ktv.) a 2003. évi 

LXI. törvény módosításait figyelembe véve 

 Munka Törvénykönyve 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. év XXXIII. törvény (Kjt.) 

 A 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, melyet a 125/2011. (VII. 

18.) Kormányrendelet módosít 

 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 Az 1999. évi LXVIII. törvény 122.§ 12. bekezdés Reklámtevékenységek szabályozása 

 A 8/2000. (V. 24.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

11/1994. évi (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról 

 A 30/ 2004. (X. 28.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról, melyet a 34/2011. (VI. 24.) NEFMI 

rendelet módosít 

 A 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelvei 

 Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény  

 Az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) 

Kormányrendelet (Ámr.) 10. § (3), 145/A-B §-ok (FEUVE) 

 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (2) bekezdése az államháztartás működési rendjéről  

 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény 3.§ (1) bekezdése 

 137/1996. (VII. 28.) Kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről 

 132/2000. (VII. 14.) Kormányrendelet a középületek lobogózásáról 

 308/2004. (XI. 13.) Kormányrendelet az európai zászló és az európai lobogó használatának 

részletes szabályairól 

 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és a minőségfejlesztésről 

 32/1997 (XI. 5.) Kormányrendelet a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 

 26/1997 (XI: 3.) Kormányrendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

 Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2010. (XII. 14.) 

rendelete az újpesti emléknapokról 

    

Hatálya kiterjed:  a nevelőtestület tagjaira, 

                                a technikai dolgozókra, 

                             a gyermekek  és a szülők közösségére, 

                                az óvodával kapcsolatba kerülő személyekre. 

A szülők véleményét az őket érintő kérdésekben a szülők közössége képviseletében kikértük. 

E Szervezeti és Működési Szabályzat a módosítással egybeszerkesztett SZ.M.SZ. 
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II. A nevelőtestület feladatai és jogai: 
A nevelőtestület legfontosabb feladata a helyi nevelési program elkészítése és maradéktalan 

megvalósítása, ezáltal magas színvonalú nevelőmunka végzése, A komplex feladatnak 

megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden az 

intézményt, a nevelőmunkát érintő ügyben. 

 

A nevelőtestületnek kizárólagos döntési jogköre van: 

 

- A helyi nevelési program elfogadásában 

- A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, az IMIP és az óvodai integrációs program 

elfogadásában 

- Átfogó értékelések és beszámolók elfogadásában 

- Intézményvezetői programok szakmai véleményezésében 

- Nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásában 

- Nevelőtestületi hatáskörbe tartozó feladatok és jogok átruházásában 

 

A nevelőtestület értekezletei 
A nevelőtestületi értekezletek rendjét az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

 

 

Az óvoda szervezeti felépítése:  
Az óvoda szakmailag önálló intézmény. Élén óvodavezető áll, feladatait a vezető 

helyettesítésével megbízott személy segíti. 

Az intézmény engedélyezett létszáma 30 fő, az alábbi megosztásban: 

 1 fő óvodavezető 

 16 fő óvodapedagógus 

 8 fő dajka 

 1 fő óvodatitkár 

 2 fő konyhán szolgálatot teljesítő dajka 

 1 fő mosókonyhai alkalmazott 

 1 fő gondnok, kertész. 

 

A szervezeti ábrát a „Mellékletek” tartalmazza 

 

 

1. A vezető és a vezető helyettesítésével megbízott személy  közötti 

munkamegosztás  
 

Az óvodavezető az óvoda egyszemélyi felelős vezetője. 

Mint az óvoda pedagógiai szakmai irányítója, gondoskodik a nevelőmunka állandó fejlesztéséről.  

Dönt az óvoda működésével, az óvodában dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos olyan 

kérdésekről, amelyeket jogszabályok nem utalnak más szervek hatáskörébe. Az intézményvezetőt 

munkájában a vezetői feladatok ellátásával megbízott személy, az óvodatitkár , a munkaközösség-

vezetők segítik. Ellátják a beosztásukból adódó feladatokat, a jelen szabályzatban meghatározottak 

szerint.  
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Az intézményvezető feladata: 

 

               - Az intézmény törvényes, gazdaságos és szakszerű vezetése 

 

      - A pedagógiai nevelőmunka tervezése, szervezése, ellenőrzése, e tevékenységek irányítása. 

  

      - Középtávú éves tervek fő irányvonalának meghatározása, elfogadtatása. 

 

      - Elkészíti és gyakorolja a hatáskörébe tartozó alkalmazási, kinevezési, fegyelmi kártérítési és 

         egyéb munkáltatói jogköröket. 

 

      - Nevelőtestület vezetése, értekezletek előkészítése, nevelőmunka ellenőrzése. 

      

      - Az óvoda minőségbiztosítási rendszerének működtetése. 

 

      - Az éves beiskolázási terv elkészítése. 

  

      - Munkaközösségi tevékenységek koordinálása. 

 

      - Továbbképzések, bemutató-foglalkozások összehangolása. 

 

      - Szaktanácsadókkal, mentorokkal rendszeres információcsere. 

 

      - A nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntések előkészítése. 

 

      - Az Önkormányzat folyamatos tájékoztatása az intézmény munkájáról.  

 

      - Kapcsolatok összefogása. 

 

      - Segíti, ellenőrzi a gyermekvédelmi felelős munkáját, szükség szerint beszámoltatja. 

 

      - Gazdasági feladatok terén az óvoda tárgyi feltételeinek biztosítása, a költségvetési keret tervszerű  

        felhasználása. Illetékesek, meghallgatásával dönt az éves bérfejlesztés és jutalomkeret odaítéléséről. 

 

      - Tanügy igazgatási feladatok területén a gyermekek előjegyzése, felvételének megszervezése, 

        lebonyolítása, gyermekek és óvónők csoportbeosztása. 

 

      - Az intézményből való távolmaradás engedélyezése. 

 

      - A munkavédelmi- és tűzvédelmi felelősök munkájának ellenőrzése.                                                                                                            

 

      - Az óvodai statisztikai jelentések elkészítése, ellenőrzése. 

 

      - Az óvodatitkár és a karbantartó gondnok munkájának irányítása. 
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A vezető helyettesítésével megbízott személy: 

 

A vezetői feladatok ellátását 1 fő óvodapedagógus segíti. Személyét mindenkor az  

alkalmazotti közösség véleménye és jóváhagyása alapján jelölik ki. Megbízása  2011. 

szeptember 1. napjától a vezetői ciklus végéig, 2015. július 31. szól. Számára illetmény 

kiegészítés jár a megbízás idejére, melynek összege megegyezik a mindenkori óvodavezető  

helyettesek %-os pótlékával. 

 

A vezető távollétében teljes felelősséggel látja el a vezetői teendőket. 

 

 Intézkedéseiről, döntéseiről a legrövidebb időn belül tájékoztatja az óvodavezetőt. 

 

 Szülői értekezleten szükség szerint részt vesz. 

 

 Megszervezi, előkészíti a nevelőtestületi, munkatársi értekezleteket, valamint azokat szükség  

      szerint megtartja.  

 

 Az óvónők és technikai dolgozók hiányzása esetén a helyettesítéssel járó munkabeosztást  

      megszervezi.     

 

 Előkészíti a helyettesítési elszámolásokat, hiányzásjelentéseket, ellenőrzi a jelenléti ívek pontos 

vezetését. 

 

 Szabadságok kiírását végzi, valamint elkészíti a szabadságolási ütemtervet.  

 

 A mulasztási naplók vezetését ellenőrzi. 

 

 Részt vesz az étkezési díjak beszedésében .  

 

 Engedélyt ad az óvodából való távolmaradásra. 

 

 Elvégzi a tűz- és munkavédelemmel járó feladatokat .  

 

 Az Intézményvezető távollétében gyakorolja a munkaáltatói jogkört,  

      hatásköre fegyelmi jogkör gyakorlására nem terjed ki. 

 

 Az óvodai pedagógiai munkáját a Helyi Nevelési Program és a Közoktatási 

Törvény alapján a legjobb tudása szerint végzi.  
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Az óvodatitkár feladatai: 
 

Gazdasági kérdésekben teljes felelőséggel  helyettesíti a vezetőt, betartva annak       

utasításait. Intézkedéseiről tájékoztatja a vezetőt vagy a vezetői feladatok ellátásával 

megbízott személyt. 

Önálló döntési joga azokban a kérdésekben van , amelyekre külön megbízást kap.  

 

Feladata: 

  

- Megállapítja és beszedi az étkezési térítési díjakat. 

 

- A befolyt összeget a Gazdasági Intézmény rendelkezésének megfelelően kezeli. 

 

- Gyermekenkénti és csoportonkénti nyilvántartást vezet.  

 

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

elszámolásokat.  

 

- Felelőséggel vezeti a munka és védőruha-nyilvántartást. 

 

- Elvégzi a vagyonkezeléssel járó munkálatokat , leltározást, selejtezés előkészítést, stb. 

 

- Az óvodára érvényes rendeleteket, utasításokat betűrendes mutatóba bejegyzi.  

 

- Anyagi felelőséggel tartozik az általa kezelt készpénzt illetőleg.  

 

- Elkészíti a felvétellel, kilépéssel kapcsolatos adminisztrációt, szabadság-nyilvántartást, szükség  

      szerint végzi a postázást. 

 

- A baleseti jelentéseket határidőre elkészíti, elpostázza. 

 

- A hiányzásjelentést, a helyettesítési elszámolásokat határidőre elkészíti.  

 

- Ellátja az Illetményhivatallal kapcsolatos feladatokat.  

 

- A fentieken kívül ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel az óvoda vezetője 

megbízza.  
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2./ Általános tudnivalók :  
 

 

 Aláírási jog : 

 

 Az Intézményből minden szerv felé kimenő ügyiratot az intézmény 

vezetője – távollétében vagy akadályoztatás esetén – a vezetői feladatok 

ellátásával megbízott személy írhat alá. Kivétel az óvoda étkezési rendelése és 

annak elszámolása , melyet az óvodatitkár ír alá teljes felelősséggel .  

 

Az intézmény terhére anyagi és pénzügyi következményekkel járó kötelezettség 

vállalására csak az óvoda vezetője , vagy az általa megbízott személy jogosult .  

Bélyegző használati joga csak az intézményvezetőnek, a vezetői feladatok 

ellátásával megbízott személynek és az óvodatitkárnak van .  

 

Ügyiratokat, okmányokat, gazdasági és egyéb adatokat tartalmazó kimutatásokat 

használaton kívül csak jól zárható szekrényben, vagy íróasztalban szabad tartani. 

A dolgozók felelősek a munkahelyükön lévő, általuk használt felszerelési 

tárgyakért, munkaeszközökért, a legmesszebbmenőkig szem előtt tartava a 

takarékossági követelményeket. Leltári tárgyakat az épületből ki és bevinni csak 

az óvoda vezetője, vagy  a vezetői feladatok ellátásával megbízott személy írásbeli 

engedélye alapján lehet.  

 

A fenntartó által jóváhagyott Helyi Nevelési Programot, az SZMSz-t, a  MIP-et 

 és a Házirendet olyan helyen kell tartani, ahol a szülők megtekinthetik. 

A Helyi Óvodai Programról és a Házirendről a szülőket az óvodába lépést 

megelőző első szülői értekezleten tájékoztatni kell . A későbbiekben, ha arra igény 

van, az óvodavezető szobájában elhelyezett dokumentumokat előzetes egyeztetés 

után a szülők rendelkezésére kell bocsátani.  

Ezen dokumentumokat a szülők a mindenkori óvodavezetőtől vagy a vezetői 

feladatok ellátásával megbízott személy, akadályoztatás esetén a csoportos 

óvodapedagógustól vagy az óvodatitkártól kérhetik el.  

 

A vezetők és a szülői szervezetek közötti kapcsolat formái: 

Az óvodai szintű szülői közösség vezetőjével az óvodavezető, a csoportok 

ügyeiben a csoport szülői közösség képviselőivel a csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok tartanak kapcsolatot. 

Az óvodai szintű szülői közösség vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülések 

azon napirendi pontjainak tárgyalására, mely ügyekben jogszabály véleményezési 

jogot biztosít számukra.  

A meghívás az érintett napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi 

átadásával jön létre. Az óvoda vezetője az óvodai szintű szülői közösség vezetőjét 

legalább félévente tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, és a 

gyermekeket érintő egyéb kérdésekről. 
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Az óvodapedagógus a csoport szülői közösség képviselőjét szükség szerint, de 

legalább havonta tájékoztatja a csoport életét érintő eseményekről.  

 

 

A szülői közösség részére biztosított jogok: 

 

A szülői közösségnek  véleményezési joga van  az SZMSZ-nek 

- a gyermekek fogadását, 

- a vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás módját, 

- az ünnepek, megemlékezések rendjét szabályozó részeknél,  

- a házirend megállapításában, 

- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

- a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, 

- az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában,  

- a munkatervnek a szülőket is érintő részeiben.  

 

Intézményi óvó, védő előírások: 

 

Legfontosabb a biztonságos és egészséges környezetben történő neveléshez szükséges 

feltételek megteremtése! Az óvodában dolgozó valamennyi felnőtt feladatát képezi, hogy 

a rábízott gyerekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadják. Ha balesetet észlelnek, vagy annak veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megtegyék! 

Évkezdéskor, kiránduláskor, vagy speciális foglalkozások, pl.: kézműves foglalkozás előtt 

a gyerekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségükre, testi épségük 

védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, az elvárható magatartásformát. 

Az esetleges baleset megtörténtekor az óvodapedagógus feladata az elsősegélynyújtás. 

Ha a keletkezett sérülést szakszerűen kell ellátni, a sérülést szenvedett gyereket orvoshoz 

kell vinni! A szülőt haladéktalanul értesíteni kell a történt balesetről, és a gyermek aktuális 

állapotáról! A szülő kötelessége, hogy elérhetőségét, vagy az adatokban történt változást / 

lakcím, telefon, .stb../ 3 munkanapon belül jelezze az óvoda felé! 

A gyermekek adatainak felvételénél kérjük megadni a gyermek TAJ számát is, mert ez 

igen fontos adat az illető egészségügyi intézmény számára. 

A Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza a baleseti jegyzőkönyv felvételének szabályait. 

Az óvó- védő előírások gyermekekre vonatkozó része, a házirend 1. sz. mellékletében 

található. 

A közérdekű bejelentéseket vagy panaszokat az óvoda dolgozói kötelesek a 

vezetőnek vagy a vezetői feladatok ellátásával megbízott személynek 

bejelenteni. A vezetői feladatok ellátásával megbízott személy feladata a 

bejelentés, javaslat érdemi vizsgálata, annak eredményéről az intézmény 

vezetőjének tájékoztatása.  

Az intézkedésről a bejelentőt, vagy panaszost, javaslattevőt 30 napon belül 

írásban tájékoztatni kell.  
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Rendkívüli események: 

Bombariadó esetén a Bombariadó tervben, valamint a Tűzvédelmi tervben 

foglaltak értelmében kell eljárni! Ezen dokumentumok az irodák előtti folyosón 

lévő telefon mellett találhatóak. 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt 

közvetlen felettesének jelenteni! A szükséges intézkedésekről az óvoda vezetője 

dönt. Az óvodavezető akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint kell 

eljárni! 

Bombariadó esetén óvodánknak, a Nyár 14-ben lévő óvodával van 

megállapodása a gyermekek elhelyezését illetően. A bombariadóról, valamint a 

hozott intézkedésekről az óvodavezető írásban jelentést tesz a fenntartónak. / 

Részletes leírást a 16. sz. melléklet tartalmaz. Tűzvédelmi szabályzat és 

Bombariadó terv./ 

 

Az erkölcsi – anyagi elismerés , elmarasztalás módjai: 

Jutalmazás: Az éves munkatervben szereplő szempontok teljesítésének alapján 

történik. Az éves bérfejlesztési keretet differenciáltan, a végzett munka 

mennyiségének és minőségének figyelembevételével osztjuk el, a vezetői 

feladatok ellátásával megbízott személy és munkaközösség vezető 

véleményének meghallgatásával. 

 

Magasabb erkölcsi elismerésre, kitüntetésre való felterjesztés: 

 

- Apácai Csere János díj: - kiemelkedő óvodai ill. pedagógiai gyakorlatot segítő 

tudományos tevékenységért adományozható. 

 

- Brunszvik Teréz díj:- a kiemelkedő óvodai pedagógiai munka elismerésére 

adományozható.  

 

- Arany katedra Emlékfokozat: -azoknak a dolgozóknak adható, akik a nevelés-oktatás 

érdekében hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek . 

 

- Pedagógus Szolgálati Emlékérem: - azoknak a pedagógusoknak adható, akik legalább 

25 évet dolgoztak a pályán kiemelkedő színvonalon .  

 

- Eötvös József díj:- azoknak a pedagógusoknak, akik a nevelő- oktató                                                    

munkájuk során életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus 

élethivatás mellett.                    

 

      A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés  elosztásának elvei: 

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést azok a munkatársak kapják, 

akik:  

 

 Legalább 3 éve az adott intézményben, a Virág Óvodában dolgoznak.  

 Munkájukban folyamatosan kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.  

 Óvodán belül ún. házi bemutatót, ill. kerületi bemutatót tartanak.  

 Az óvoda szépítésében, dekorálásában aktívan közreműködnek.   
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 Gyakran vállalnak helyettesítést.  

 Értelmes és hasznos plusz elfoglaltságot szerveznek a gyerekeknek. /pl.   

kirándulás, színház ,Zeneakadémia, múzeum látogatás, sporttevékenység/ 

 A képzősök gyakorlati munkáját segítik és rendelkezésre állnak azoknak, 

akik hospitálás céljából felkeresik őket.  

 Akik a továbbképzésen aktívan vesznek részt.  

 Akiknek a munkatársaikhoz való viszonya korrekt.  

 Akiknek a csoportjába tartozó gyerekek jól neveltek, jól teljesítenek, 

díjat  

 nyernek.  

 Akik a pályázatok felkutatásában és írásában részt vesznek. 

 Akiknek a szülőkkel való kapcsolata az erkölcs íratlan törvényeinek     

értelmében megfelelő.  

 

 Nem kaphatnak kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítést azok: 

 

o Akik a bérpótlék megszavazása előtti időszakban l éven belül fegyelmi                          

büntetést kaptak.  

o Azok, akik gyakran hagyják a gyerekeket dajka nénire különböző okok 

miatt.  

o Azok, akik rendszeresen elkésnek.  

o A kereset-kiegészítés  felhasználásáról szóló döntést tanévenként fogjuk 

felülvizsgálni.  

 

 

Az elmarasztalás módjai: 

 

A  vezető ellenőrzései során feltárja a pedagógiai munka hiányosságait, erről 

írásban tájékoztatja az illetékes pedagógust. A vezető javaslatot tesz a hiba 

kiküszöbölésére, a fokozott ellenőrzés után számon kéri a hibák kijavítását. Ha 

eredményt nem tapasztal, a vezető szóbeli figyelmeztetésben részesíti a 

dolgozót, kilátásba helyezi a jutalomelvonást és a bérfejlesztésből való 

kimaradást. Fegyelmi büntetést kezdeményez a Munka Törvénykönyve ide 

vonatkozó rendeletei alapján .  

 

 

Egészségügyi előírások: 

 

Gyermekbetegségeknél a házirendben tett kitételek érvényesek.  

Zárlat: gyermekcsoportoknál zárlatot kell elrendelni a gyermekbetegségek közül: 

hepatitisz, vérhas, salmonella fertőzés esetén, és az ANTSZ utasítása alapján. 

Rubeola, bárányhimlő, mumpsz megbetegedéseknél fokozott elővigyázatosság  

szükséges. A lappangási idő alatt a csoportok nem érintkezhetnek egymással.  

 

Az óvodapedagógus feladata: megfelelően tájékoztatni a szülőket az előforduló 

betegségekről, azok tüneteiről. 
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A technikai dolgozók feladata: fertőtlenítés, játékok, bútorok lemosása, fokozott 

tisztántartása.  

 

A vezető feladata: a gyermekcsoportok elkülönítésének biztosítása, a fertőző 

nyilvántartó füzet vezetésének ellenőrzése, értesíteni az óvoda orvosát és az orvos 

utasításai alapján megfelelő gyógyszerek beszerzése. 

  

 Az óvoda dolgozóinak kötelesség: új dolgozók csak érvényes egészségügyi könyv alapján 

/vér, tüdő EKG/ alkalmassági vizsgálat után léphetnek munkába. A már régebbi dolgozókra 

a 4/1981 F.Ü.M. sz. rendelet vonatkozik .  

 

 

3,/ Az óvoda működési rendje  
 

 

Nyitva tartás: 

 Az óvoda reggel 06
00

órától 18
00 

óráig tart nyitva .  

 A gyerekek érkezése reggel 09
00

 óráig,, hazamenetele 15
.30

 –17
30

- ig. 

 Előzetes bejelentés esetén 12
30 

és 13
00

 között.  

 Félnapos gyerekek hazavitele 11
30

-12
00 

között történik /aki nem ebédel/  

Amennyiben a szülő előre jelzi, a nap folyamán bármikor elviheti 

gyermekét az óvodából.  

Rendezvények alkalmával a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda 

vezetője engedélyezi. 

 

Óvodai szünetek : 

 

Minden év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket a nyári zárás időpontjáról.  

Nyáron, ill. az őszi-téli- és tavaszi szünetben összevont csoportok működnek. 

.Amennyiben a fenntartó engedélyezi, úgy a téli szünet ideje alatt – Karácsony és 

Szilveszter között - bizonyos ideig  zárva tartjuk intézményünket.  

 

 

Házirend: 

 

A házirendet minden tanév elején felülvizsgáljuk, és szükség szerint 

módosítjuk. Az óvodában központi helyen kifüggesztjük. A napirendeket 

és a heti rendeket minden tanév elején összehangoljuk a csoportok 

igényeinek megfelelően. 

 

Munkamegosztás: 

 

A csoportbeosztásnál a felmenő rendszert alkalmazzuk. /Lehetőleg a 

gyermekek 3, vagy 4 éves óvodába járási ideje alatt ugyanaz az óvónő 

foglalkozzon velük /  

Az  óvónők és a technikai dolgozók heti váltásban dolgoznak .  
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Helyettesítések rendje : 

 

Elsősorban a csoport váltó óvónője , technikai dolgozóknál a két egymás 

melletti csoportokban dolgozók helyettesítik egymást. Helyettesítésre az 

érvényben lévő jogszabályok alapján a dolgozók munkaidejének 50 %-ig 

igénybevételre kötelezhetők. Az óvoda zavartalan működésének az  

érdekében műszakváltást, csoportösszevonást végre lehet hajtani ./ Max. 

4 óra 2 naponta / 

 

 

Helyettesítések alkalmával az óvodapedagógus feladata a csoport 

napirendjének betartásával szakszerű pedagógiai munka végzése.  

 

Az óvodavezető és a vezető helyettesítésével megbízott személy egyidejű 

távolléte esetén a helyettesítést a szakmai munkaközösség vezetője, 

távolléte esetén a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező, határozatlan 

időre alkalmazott óvodapedagógus látja el. 

Ez a helyettesítési rend vonatkozik az óvodavezető munkaidejének 

megkezdése előtti és lejárta utáni időre is, az óvoda nyitvatartási 

idejében. 

 

 

Értekezletek rendje : 

 

Tanévzáró, tanévnyitó értekezlet : szept. 1 és 15.-e között. 

Nevelési értekezletek: ősszel, minden év novemberében , 

 tavasszal minden év áprilisában . 

Munkatársi értekezletet: évente két alkalommal, ill. szükség szerint 

 hívunk össze. 

Rendkívüli nevelőtestületi és munkatársi értekezlet hívható össze, 

 ha a dolgozók 50 %-a igényli. 

 

Nevelés nélküli munkanapok: 

 

A nevelés nélküli napok száma: legfeljebb 5 nap, amelyek időpontjáról azt 

megelőzően minimum 7 nappal tájékoztatjuk a fenntartót és a szülőket, valamint 

megszervezzük az óvodai ügyeletet (amennyiben igény van rá). 

 

Heti-napirend: 

 

                  Minden csoport a korcsoportjának megfelelően készíti el a heti rendjét, napirendjét, és azt 

jól látható helyen kifüggeszti. A napirendet szept. 1- május 31-ig, majd jún l. -  aug.31.-ig 

tervezik meg és készítik el az óvodapedagógusok. A heti rendből a szülő tájékozódik, 

hogy melyik nap milyen  kezdeményezések vannak. A napirend pedig tükrözi az óvoda 

egész napos tevékenységét. A napirend betartása az óvoda összes dolgozójára kötelező. 
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Óvodai felvétel: 

 

Az óvoda a gyermek 3. életévének betöltésétől a tankötelezettség kezdetéig 

/maximum 8 éves korig / a gyermekek  nevelését végző intézmény. Csak az 

egészséges, ágy- és szobatiszta gyermek járhat közösségébe, ill. akinek 

étkezési díját a szülő befizette. 

Az óvoda a gyermek három éves korától ellátja a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 

A gyermek, abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év 

kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 

Abban az évben, amelyben a gyermek a 7. életévét betölti, akkor kezdhet 

újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési 

tanácsadó, vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még 

egy nevelési évig maradjon az óvodában. 

 

Óvodai elhelyezés megszűnése esetei:  /Közoktatási törvény 74.§/ 

(1) Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 

a, a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. 

b, a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt 

napon. 

c, az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető – a szülő 

eredménytelen     felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata 

után- megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre 

emelkedésének napján. 

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

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

napján, amelyben     a 8. életévét betölti. 

(2) a gyermek, a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van 

távol az óvodai  foglalkozásokról. 

3, Az (1) bekezdés b, c pontjában és a (2) bekezdésben foglaltak nem 

alkalmazhatók, ha a  gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel az 

óvodába, ha a gyermek hátrányos     helyzetű, ill. betöltötte 5. életévét. 

Ha a szülő, gyermekét másik óvodába viszi, az új óvodától befogadó 

nyilatkozatot kell hoznia! / Értesítés óvoda változtatásról/ 

 

  A gyermekek fogadása: 

  Az óvoda reggel 6
00

-tól délután 18
00

-ig fogadja a gyerekeket. A gyerekek lehetőleg  

  9-ig , illetve úgy érkezzenek az óvodába . hogy a csoportjuk napirendjét ne zavarják!  

   Felelősséget csak azért a gyerekért vállalunk, akit a szülő az óvoda dolgozójának 

   átadott. Kérjük, hogy a gyerekek biztonsága érdekében mindkét bejárati ajtót zárják 

   be, fokozottan ügyelve a belső ajtó mindkét zárjára! 

 

Egészségvédelmi szabályok: 

Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, lázas gyermek nem 

járhat közösségbe, biztonságos gyógyulása és a többi gyermek  egészségének megőrzése 

érdekében! AZ ÓVÓNŐKNEK TILOS GYÓGYSZERT BEADNIUK A GYERMEKEKNEK 
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kivéve, az óvodában jelentkező magas láz csillapítására szolgáló készítményt! Betegség után, 

valamint három napon túli hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges. A szülő köteles 

bejelenteni gyermeke hiányzásának okát! 

Fertőző betegség ( rubeola, bárányhimlő, májgyulladás, skarlát, tetű, stb..) esetén, a szülőnek 

szintén bejelentési kötelezettsége van. 

Láz, hányás, hasmenés, rosszullét esetén az óvónő elkezdi a láz csillapítását, és értesíti a 

szülőt, aki a legrövidebb időn belül köteles elvinni az óvodából gyermekét, és felkeresni az 

orvost! Ilyen esetekben a gyermek, gyógyulás után szintén csak orvosi igazolással jöhet újból 

óvodába! 

Kérjük, hogy az óvónőnek jelezzék, ha a gyermek valamire (pl: ételre, italra) allergiás, vagy 

egyéb egészségügyi problémája van ill. , ha vallási, vagy egyéb okokból valamilyen ételt nem 

fogyaszthat! 

A gyermekeket rétegesen öltöztessék, hogy a hőmérsékleti változásokhoz alkalmazkodni 

tudjanak! Váltóruhájuk legyen tartalékban! Kérjük, hogy a ruhadarabokat, lábbeliket a 

gyermekek jelével lássák el! 

A szülő köteles gyermekét tisztán, ápoltan, tiszta ruhában hozni az óvodába! 

Az óvodába tilos a gyermekek testi épségére veszélyes, egészségükre káros anyagokat, 

tárgyakat behozni! 

Az óvoda hatósági intézkedés kezdeményezésére tesz javaslatot, ha a szülők (család) részéről 

gyermekbántalmazást, súlyos elhanyagolást, vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállását 

tapasztalja. 

 

Távozás rendje: 

      Az ebéd után hazajáró gyerekekért 12
30

- 13
00 

között, a csendes pihenő után hazajárókért pedig 

      15
30

- 18
00

-ig lehet jönni. 

Amennyiben a szülőn kívül más személy viszi el a gyermeket, úgy írásos felhatalmazást 

kérünk róla. 

A válófélben lévő, ill. a már elvált szülők esetében a gyámhatóság (bíróság) végzését vesszük 

figyelembe a gyermek kiadását illetően. 

Délután, vagy délben, ha a gyermeket az óvodapedagógus átadta a szülőnek, köteles 

gyermekével együtt rövid időn belül elhagyni az óvoda területét!   

 

Étkeztetés rendje: 

Ebédbefizetés mindig a tárgyhót követő hónapra, a hirdetőtáblán jelzett időben esedékes.  

      Kérjük azokat a szülőket, akik gyermekének térítésmentesen biztosított az étkezés,  

      hogy a térítési díj befizetésnél jelezzék igényüket a következő hónapra, mivel az ő részükre is 

meg kell rendelni az ételt!  

      Ebédlerendelést 24 órával előbb kell jelenteni reggel 8
00 

óráig. A későbbi bejelentés több nap 

      elvesztését is vonhatja maga után. 

A térítésmentesen járó étkezést is le kell jelenteni, ha a gyermek nem jár óvodába! 

Étkezések ideje: Reggeli:   8
30

-9
30

 között 

                           Ebéd   :    12
00

- 13
00

 között 

                           Uzsonna: 14
45

-15
30

 között. 

 

Az óvoda területén a gyermekek egyéni etetése, nassoltatása, itatása otthonról hozott étellel, 

itallal (csokoládé, Túró Rudi, cukorka, gyümölcs, üdítő, stb.) a többi gyerek előtt nem etikus, 

ezért kérjük mellőzését, óvodán kívüli lebonyolítását! 
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A gyerekek öltözőszekrényében ruhaneműn kívül mást (pl: ételt, italt) ne tartsanak! /hangya, 

csótány veszély!/ 

 

Rendkívüli események: 

Bombariadó esetén a bombariadó tervben, valamint a tűzriadó tervben foglaltak értelmében 

kell eljárni! Ezen dokumentumok az irodák előtti folyosón lévő telefon mellett találhatóak. 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni! A szükséges intézkedésekről az óvoda vezetője dönt. 

Az óvodavezető akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni! 

Bombariadó esetén, óvodánknak a Nyár 14-ben lévő óvodával van megállapodása a 

gyermekek ideiglenes elhelyezését illetően. A bombariadóról, valamint a hozott 

intézkedésekről az óvodavezető írásban jelentést tesz a fenntartó felé. 

 

 

Egyéb szabályozások: 

      Kérjük, hogy az óvó néniket csak 11
00

-13
00

 óra között keressék telefonon! 

A dolgozók, az óvoda telefonját magán jellegű beszélgetésekre, csak a legszükségesebb 

esetekben, a beszélgetési díj befizetésével használhatják! 

A mobiltelefonálást, lehetőleg a váltótárs megérkezése után, a csoporton kívül bonyolítsák! 

 

Arany ékszerekért és egyéb nagyobb értéket képviselő tárgyakért, játékokért felelősséget nem 

vállalunk, egyben kérjük is ezen dolgok behozatalának mellőzését! 

  

Akinek nevelési problémája van, s azt az óvó nénivel együtt nem tudják orvosolni, 

szakvéleményt, tanácsadást kérhet a Nevelési Tanácsadótól. 

 

Az óvoda – a fenntartó által jóváhagyott – Helyi Nevelési Programját, valamint a Házirendjét 

a szülők által hozzáférhető helyen tartja. 

A nevelési programról a szülőket az óvodába lépést megelőző első szülői értekezleten 

tájékoztatjuk. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának egy példányát igény szerint 

bármikor a szülők rendelkezésére bocsátjuk. Ezt a mindenkori óvodavezető irodájában tartjuk. 

 

A gyermek cselekvési szabadságát, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozza, de a 

gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda 

alkalmazottainak testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek nyugalmát, 

művelődéshez, fejlődéshez való jogát! 

 

A gyermek, az intézmény eszközeit, (játékok, fejlesztő eszközök) berendezéseit, felszereléseit 

(bútorok, tv., magnó, videó, lemezjátszó, könyvek, stb.) ingyenesen, de rendeltetésszerűen 

használhatja, azokra vigyáznia kell! Részt kell vennie az általa használt játékok, eszközök 

rendben tartásában életkorának és fejlettségének megfelelően! 

 

A szülő kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, tartson folyamatos kapcsolatot a 

gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, az együttnevelés megvalósulása érdekében! 
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Az óvoda dolgozói és a szülők kölcsönösen tartsák tiszteletben egymás emberi méltóságát és 

jogait, példát mutatva a gyermekeknek az egymás iránti tiszteletadásra, toleranciára, 

megfelelő magatartási modell kialakítására! 

Kérjük a szülőket, ne tegyenek a gyermekek előtt indulatos megjegyzéseket mások 

gyermekére, annak származására, az óvodára és az ott dolgozó felnőttekre! 

Problémáikkal minden esetben forduljanak az óvodapedagógushoz, ill. az óvodavezetőhöz, 

aki előre megbeszélt időpontban a szülők rendelkezésére áll. 

 

Az együttműködésre alkalmas fórumok: - nyílt napok, 

                                                                 - fogadó órák, 

                                                                 - szülői értekezletek. 

 

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

működhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység 

nem folytatható! 

 

A Házirendet évente felülvizsgáljuk, a szükséges módosításokat megtesszük. 

A Házirend hatályba lép a fenntartó által történő jóváhagyás napjától. 

  

 

A pedagógusok és technikai dolgozók munkaidő-beosztása: 

 

 

Az óvodavezető munkaidő beosztása: 

Heti munkaideje: 40 óra.  

Kötelező óraszáma: heti 6 óra 

Munkaidő beosztása: kötetlen 

 

 

Óvodapedagógusok: 

Csoportonként két óvodapedagógus dolgozik heti váltásban.  

Heti kötelező óraszám: 32 óra, heti munkaidő 40 óra. 

Délelőtti beosztás: 

               Hétfőtől- csütörtökig: 7
00

 - 13
30

-ig. 

               Pénteken a munkaidő befejezése 30 perccel megrövidül.  

Előzetes beosztás ill. a dolgozóval történt egyeztetés alapján az óvodapedagógusok között 

váltakozva kerül sor a reggel 6
00

- 7
00 

óra közötti ügyeletre / hetenkénti váltásban /.  

 

Délutáni beosztás:  

              Hétfőtől- csütörtökig: 10
30

- 17
00

-h-ig.                           

              A délutáni ügyeletet tartó óvodapedagógus: 11
00

-17
30

-ig dolgozik, 

              szintén heti váltásban.                         

              Pénteken a munkaidő kezdése 30 perccel megrövidül. 

 

Technikai dolgozók /dajkák/ munkaidő beosztása : 

Délelőtt:  6
00

- 14
00

 -ig, 

Délután: 10
00

- 18
00

-ig 
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Minden csoportba egy dajka van beosztva. Munkaköri leírása alapján felelős a csoportja 

teljes tisztaságáért, rendjéért. A délelőtt dolgozó- két egymás mellett levő csoport 

ellátását, kiszolgálását biztosítja. A délután dolgozó hasonló feladatokkal szintén két 

csoport ellátását végzi. A dajkák átfedési időben 10
00

-gól 14
00

-ig saját csoportjukban 

végzik feladataikat.  

 

A technikai dolgozók a gyermekekről a szülőknek tájékoztatást nem adhatnak. 

Műszakcserét nagyon indokolt esetekben csak a vezető engedélyével lehet végrehajtani. 

 

Óvodai gondnok munkaidő beosztása: 

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

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

folyamatosan is köteles letölteni.  

 

Óvodatitkár munkaidő beosztása: 

7
30

-15
30

-ig tart.  

A havi 5 óra túlóráját – melyet a térítési díjak beszedésével tölt le, közös megegyezés 

alapján csúsztatásban, vagy szabadidőben kiveszi. 

 

 

Szabadságok kiadásának elvei : 

Mivel az óvoda nyári zárásának időtartama 5 hét, a nyári szabadságok kiadását ennek 

függvényében ütemezzük. Az óvodapedagógusok szabadsága 20 nap alap és 26 nap 

pótszabadság. Az új belépő óvodapedagógusoknak és kilépőknek, valamint a szülési 

szabadságra távozóknak időarányosan számoljuk az éves szabadságát.  

Szeptember 1 és május 31 között a szorgalmi idő alatt az éves rendes szabadságból 5 

napnál többet kivenni folyamatosan nem lehet! 

 

 

4,/A gyermekek távolmaradásának igazolása, térítési díjak 

visszafizetésére vonatkozó rendelkezések : 
Az „óvoda házirendje c. fejezetben megtalálhatók. 

 

 

5,/Az óvodapedagógusok nevelő munkájával összefüggő teendők 

kijelölésének, megbízásának  elvei   

 

Az óvodapedagógus, munkáját a nevelési program és a mindenkor hatályba lépő 

rendeletek alapján köteles legjobb tudása szerint végezni /2.sz. melléklet / 

 

A reszortfelelősök megbízása önkéntes alapon történik, s a rájuk bízott feladatok 

elvégzéséről beszámolnak a nevelőtestületnek.  

Feladataik a 3..sz. mellékletben.  

 

A gyermekvédelmi, a munka- és balesetvédelmi, és a tűzvédelmi felelős, feladatait 

megbízás alapján látja el.  
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A gyermekvédelmi felelős munkaköri leírása a 4.sz. mellékletben .  

 

Az intézményre érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat az óvoda minden 

dolgozója köteles betartani /17. 18. sz. mell./ 

 

 

A gyermekcsoportok elosztásának elvei : 

 

Törekszünk a homogén  csoportok kialakítására. Ha a gyermekek életkori összetétele 

ezt nem teszi lehetővé, heterogén összetételű csoportok is kialakíthatóak, s az 

óvodapedagógus a heterogén csoportnak megfelelő nevelési terv alapján köteles a 

nevelőmunkát végezni.  

 

 

Az óvodapedagógusok csoport beosztása : 

 

Két óvodapedagógus dolgozik egy csoportban, délelőtt és délután, heti műszakváltásban. 

Ha a csoportban dolgozó két óvónő emberileg, szakmailag nem egyezik, próbálunk 

lehetőséget biztosítani más csoportban a pedagógiai munka végzésére.  

 

A továbbképzéseken való részvétel elvei, beszámolás módjai : 

 

A továbbképzések formái: 

 - óvodán belüli, 

 - kerületi szintű, 

 - fővárosi szintű, szakmai és közvetett szakmai. 

A továbbképzéseken bárki önként részt vehet.  

Az óvodapedagógusok a továbbképzéseken hallottakat a Nevelőtestületnek kötelesek 

maradéktalanul átadni.  

A továbbképzések rendjét, általános elveit a Továbbképzési terv tartalmazza. 

 

 

6./ A pedagógiai tevékenység belső ellenőrzésének rendje:  
 

Vezető ellenőrzései: 

 Célvizsgálat: 

- a csoportnaplókban a nevelőmunka tervezése, értékelése 

- beszoktatás , iskolaérettség. 

 

Tematikus ellenőrzés 

- Az óvoda éves munkatervében kiemelt feladatok szerint. 

- Különböző nevelési területeken szükség szerint.  

    

 

Összegző ellenőrzés: 

- Egy-egy csoport egész napos nevelő munkájának ellenőrzése.  
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A vezetői feladatok ellátásával megbízott személy  ellenőrzései: 

- Felvételi- mulasztási naplók vezetésének ellenőrzése,  

- Csoportnaplókban hetirend-napirend beosztások, 

- Délutánosok nevelőmunkájának ellenőrzése. 

 

Munkaközösség vezetők: 

- saját szakterületükön javaslatot tesznek a hatékonyabb pedagógiai munka végzésére. 

 

Az ellenőrzések eredményét írásban rögzíteni kell! 

  

7./ Az óvodai közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje: 
 

6
00

h-tól ügyeletes óvónő foglalkozik a gyerekekkel. 

7
00

h-kor minden gyermek az óvónőjével saját csoportjába megy.  

 

A távozás rendje: 

17
00

h- 18
00

 között ügyeletes óvónő foglalkozik a gyerekekkel.  

 

Az óvoda gyermekcsoporttal történő elhagyásának rendje: 

 

Akár közeli céllal történő óvoda elhagyásakor is, tíz gyermek mellé egy felnőtt biztosítása 

kötelező. 

Az óvoda elhagyását a vezető óvónőnek, vagy vezetői feladatok ellátásával megbízott 

személynek kötelező bejelenteni. 

Az óvodapedagógus a séta, kirándulás helyszínét előzőleg tekintse meg, tájékozódjon az 

ottani viszonyokról.  

 

A csoportközösségek kialakítása, fejlesztése, a csoportban dolgozó két óvónő feladata, a dajkával 

összehangolva. 

Konkrét nevelési feladatokat, terveket a csoportnaplóban, a nevelési tervekben rögzítsék, 

a csoport korösszetételének és az óvodai hagyományoknak figyelembevételével. 

 

Az udvar rendje: 

Minden csoportnak saját udvarrésze van, és az ott tartózkodó gyermekekért az óvónők a 

felelősek. /Részletes szabályozás „Az udvari szokás-szabályrend” mellékletben találhatók/ 

Az óvónők egy pillanatig sem hagyhatják a gyermekeket felügyelet nélkül!  

Az óvodai közösség megerősítését a testvércsoport-rendszer is szolgálja:  

 - közös program évente többször, 

 - közös kirándulás és közművelődési program. 

A felnőttekre vonatkozó feladatok: 

 

- Etikus magatartás, 

- Információk cseréje a továbbképzésekről,  

- Azonos korcsoportok közötti kapcsolattartás, 

- Egy-egy csoportban dolgozó óvodapedagógusok kötelesek naponta egymást tájékoztatni a  
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   gyermekekről történt eseményekről. 

- Nevelőmunka tervezését, értékelését közösen készítik, végrehajtásukért közösen felelnek.  

- A dajkával kötelesek megbeszélni az aktuális nevelési, gondozási feladatokat!  

- Új dolgozók segítése /emberi, szakmai / 

- Hagyományok ápolása 

- A felnőtt közösség részére a hagyományos karácsonyi megemlékezés, közös ünnep, 

- Ha egy dolgozó az 50. életévét betölti, bensőséges ünnep keretében köszöntjük. 

- Évente közös kirándulás szervezése.  

 

Nyílt napok: 

 

- kiscsoportokban évente egyet, 

- középső és nagy csoportokban évente kettőt tartunk.  

 

Szülők faliújsága:  

 

- Az egész óvodára vonatkozó közleményeket tartalmazza. 

 

Csoport faliújsága: 

 

- A csoportokra vonatkozó közleményeket, nevelési feladatokat, gyermekmunkákat stb.  

  tartalmaz.  

 

Dolgozók faliújsága: 

 

- Az óvodán belüli aktuális eseményeket, a dolgozókra vonatkozó közleményeket tartalmazza. 

- Havi programterv az elkövetkezendő időszak /hónap/ óvodai eseményeiről. 

 

 

8,/Ünnepek, ünnepélyek és megemlékezések rendje: 
 

Nyilvános ünnepélyek: 

 

- Anyák napja / egyéni köszöntő / 

- Karácsony 

- Évzáró / A nevelő testület döntése alapján a 2004/05-ös nevelési évtől csak  

                nagy csoportban tartunk, ballagással összekötve. 

                A nyilvános ünnepségekre szülőket és vendégeket is hívunk. 

 

Megemlékezések: amikor az óvónő emlékezik az ünnep jelentőségéről. 

  

- Március 15. – Az 1848-49. forradalom és szabadságharc 

- Június 4. – Megemlékezés a nemzeti Összetartozás napjáról  
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A gyermeki élet hagyományos ünnepei: 

 

- Mikulás, 

- Karácsony, 

- Farsang, 

- Gyereknap 

 

A helyi óvodai program értelmében a környezetismeret jeles ünnepei:  

 

Állatok világnapja X.4 

 

Víz világnapja I II.2 

 

Föld világnapja IV.22 

 

Madarak fák napja V.10 

 

Csoporton belül közös megemlékezés történik a gyermekek név- és születés napjáról. 

 

Népi hagyományok ápolása érdekében megemlékezünk különböző jeles napokról, 

eseményekről: 

 

- Szüreti mulatságot tartunk. 

- Mihály napján vásárt rendezünk. 

- Az állatok világnapján kiállítást szervezünk. 

-A Föld, a madarak- fák, a víz napján kirándulunk, múzeumot látogatunk, virágot ültetünk a  

  kertünkben. 

 

Az ünnepélyek közül az Anyák napját és az Évzárót munkaidő után rendezzük. Ezen a 

napon szervezett foglalkozást nem tartunk. Az ünnepélyek, megemlékezések lényege az 

ünnep jó hangulata, érzelmi telítettség. Ennek érdekében az óvodapedagógusok az előző 

nap feldíszítik a termeket, ezzel is elősegítve az érzelmi ráhangolódást.   

A gyermekek ünneplő ruhában jönnek óvodába és a korcsoportnak megfelelő műsort, 

köszöntőt adnak elő. 

Az ünnepekre való felkészülésnél kizárólag a gyermekek életkorának megfelelő anyagot 

tanítunk, és az éves munkaterveket úgy készítjük el, hogy  a vers, mese  és az ének, zene, 

énekes játékok tanítása ne jelentsen külön megterhelést. 

 

 

9.Szakmai munkaközösségek: 
 

 

Az óvoda pedagógusai szakmai munkaközösséget hoztak létre a Kt. 58.§ -ának 1,2 

bekezdése alapján, az alábbi területeken: 
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- Az azonos műveltségi területeken tevékenykedő pedagógusok számára a 

minőségi szakmai munkavégzés, a módszertani megújulás céljából. 

Segítséget ad az intézményben folyó nevelőmunka tervezéséhez, 

értékeléséhez, ellenőrzéséhez 

 

- Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásra 

 

- Halmozottan hátrányos helyzetű  és sajátos nevelési igényű  gyerekek 

integrált nevelését szolgáló feladatok ellátására  

 

 

A szakmai munkaközösség szervezésének feltételei: 

 

Szakmai munkaközösség hozható létre 3 fő óvodapedagógus kezdeményezésére. A 

munkaközösség vezetőjét az óvodavezető bízza meg, a ,munkaközösség fogad el. A 

szakmai munkaközösség vezetője részt vesz az intézményben folyó nevelőmunka belső 

ellenőrzésében, az értékelésben. 

 

Az Integrált Program team: 

 

Szervezi, irányítja a halmozottan hátrányos és sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai 

integrált nevelését. A team vezetőjét az óvodavezető bízza meg. 

 

Koordinálja a szolgáltatást, a társadalmi környezettel való kapcsolatépítést, 

kapcsolattartást, fejlesztést végzi. 

 

Felel a társadalmi környezettel való hatékony párbeszédet elősegítő tevékenységek, így a 

partnerkapcsolati rendszer kiépítéséért. Fejlesztésért, működéséért, fenntartásáért, a 

munkatervi feladatok megvalósításáért.  

 

A gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése: 

 

Az óvodapedagógus a gyermekek fejlődését nyomon követi és indokolt esetben a 

szülőknél kezdeményezheti a szolgáltatások igénybevételét. 

Az óvoda a gyermek érzelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményeit 

minimum félévenként írásban rögzíti. Rögzíteni kell az esetleges intézkedéseket, 

megállapításokat, javaslatokat is.  

A szülő kérheti az iskola megkezdése előtt 3 hónappal a gyermek további fejlesztéséhez 

szükséges fejlesztési javaslat elkészítését. A javaslatot a szülőnek átadja az óvoda.  

 

 

A szakmai munkaközösségekre átruházott nevelőtestületi feladatok:  

 

A nevelő - személyiségfejlesztő  intézmény pedagógusai szakmai m. közösségeket hoznak 

létre. A munkaközösségek szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak az 

intézményben folyó nevelő és személyiségfejlesztő munka tervezéséhez, szervezéséhez, 

ellenőrzéséhez. 
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A m. közösségek a tanévzáró értekezleten beszámolnak a tevékenységükről, és 

meghatározzák az elkövetkezendő nevelési évben végzendő feladatokat, illetve 

összehangolják és segítik egymás munkáját. 

 

- Javaslat, segítség a tervezésben, módszerek ajánlása 

- Javaslat a szemléltető eszközök beszerzésére, készítésére, 

- Munkaközösségi tagok szervezett továbbképzésének, önképzésnek irányítása. 

- Testületi bemutatók szervezése. 

- Ha több munkaközösség működik az óvodában, úgy kölcsönösen kapcsolatot tartanak  

      egymással 

- Más testületekkel szakmai kapcsolattartás. 

- Nyilvános ünnepek műsoranyagát / évzáró / az irodalmi és ének munkaközösség vezetők / ha      

működik ilyen munkaközösség az óvodában / a vezetői feladatok ellátásával megbízott      

személy   bevonásával átnézik és egyeztetik./ Szigorúan ragaszkodnak a gyermekcsoport 

életkorának megfelelő éves anyaghoz.                                   

- Jutalmazási szempontok kidolgozásában véleményezés, a differenciált jutalom elosztásában 

      javaslattétel.  

 

 

10. Az óvoda társadalmi környezetével való kapcsolattartás módjai: 
 

 Társintézményekkel: 

 A bölcsödében meglátogatjuk a leendő óvodás gyermekeket, ugyanakkor a bölcsődések is  

 eljönnek az óvodát meglátogatni. Kapcsolatunk a Munkásotthon utcai bölcsődével van. 

 

A nagycsoportosokat minden évben /év végén / - április, május hónapban - elvisszük  iskolába, 

ahol egy tanítási órán vesznek részt. Az intézményünkből iskolába került gyermekek 

előmeneteléről visszajelzést kérünk azokból az iskolákból, amelyekbe óvodánkból a legtöbb 

gyermek került. 

 

A Nevelési Tanácsadóval folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és a problémás gyerekeket 

pedagógiai véleménnyel a szülő előzetes beleegyezésével küldjük a Nevelési Tanácsadóba. 

 

Élünk az iskolaérettségi vizsgálat lehetőségével, szükség esetén kérjük a Nevelési 

Tanácsadó segítségét. 

 

A gyermekvédelmi felelős minden tanév elején személyesen viszi el a veszélyeztetett 

gyermekek nyilvántartási lapját az iskolába és adja át az iskola gyermekvédelmi 

felelősének. Kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálatokkal, ezekről az óvoda vezetőjének 

rendszeres beszámolót ad. Az óvodában működő gyermekvédelmi megbízott kötelessége, 

hogy gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén javasolja az óvodavezetőnek, hogy 

értesítse a gyermekjóléti szolgálatot, hogy ezt a veszélyeztetést jelentő tényezőt meg 

lehessen szüntetni.  

További teendői közé tartozik, hogy a gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén 

kezdeményezze az eljárás indítását a lakó, vagy tartózkodási hely szerinti illetékes 
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önkormányzati hivatalnál rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítása, esetleg természetbeni ellátási formában történő támogatás nyújtása 

érdekében.  

A kapcsolattartást vezetői szinten az óvoda vezetője gondozza.  

 

A beszédhibás gyerekekkel logopédus foglalkozik, heti két alkalommal a tanév folyamán.  

 

A Nevelési Tanácsadó, vagy az Áthelyező bizottság döntése alapján még egy év óvodai nevelésre 

javasolt gyerekekkel a Szaktanácsadó is foglalkozik, aki fejlesztő pedagógus és a heti kötelező 

óraszámát óvodánkban tölti. 

 

Kapcsolatban állunk:  

 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Művelődési és 

Oktatási Osztályával, 

Az óvoda orvosával, 

Az óvoda védőnőjével,  

A fogorvossal, szemész orvossal  

Az egészségügyi szolgáltatóval, 

A Gyermekjóléti Szolgálattal, 

A Munkásotthon utcai bölcsődével, 

A kerületi iskolákkal. 

A kerületi óvodákkal. 

Az Újpest Ifjúsági Házzal. 

A szakmai szervezetekben az óvodát a vezető képviseli, 

Az egyházak képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot.    

     

    

Amennyiben óvodánk a gyerekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszűntetni, a következő Intézményekhez fordulhat:  

 

 

 Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 

 Gyámügyi Osztály Budapest IV. Király u. 12 

 Tel: 369-3131 

 

 Fővárosi Gyermek és Ifjúságvédő Intézet 

 /GYIVI/ Budapest VIII. Alföldi u. 9-13 

 tel: 210-1445 

 

 ORFK Család Gyermek és Ifjúságvédelmi 

 Osztály Budapest XIII. Teve u. 6  

  

 Gyermekjóléti Szolgálat 

 Budapest IV. Deák F.u. 93 

 Tel: 370- 4107 
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11. Belépés- és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban az óvodával: 
 

A gyermekeket kísérő szülők, hozzátartozók kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló 

személyek az óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. 

Az ajtó zárását követő időben /9
00

 óra/ a mosókonyhában dolgozó dajka a belépőket a titkárságra 

kíséri. Az óvodatitkár, a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az 

óvodavezetőhöz irányítja. 

 A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás, az óvodavezetővel történt 

előzetes egyeztetés szerint történik. 

A csoportok, foglalkozások, és az óvoda egyéb helyiségeinek látogatását külső személyek részére 

az óvodavezető engedélyezi. 

 

12. A reklámtevékenységekre vonatkozó rendelkezések: 
 

Tilos közzétenni minden olyan reklámot, amely személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogokat, 

valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért, továbbá amelyik erőszakra buzdít, ill. a 

személyes vagy közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz, vagy 

félelemérzetet kelt! 

 

Tilos közzétenni olyan reklámot, amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, amennyiben a fizikai-, 

szellemi-, vagy erkölcsi fejlődésüket gátolja! 

 

Tilos az olyan reklám közzététele is, amely a gyermekek- és fiatalkorúak tapasztalatlanságát, 

hiszékenységét kihasználva közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat 

áruvásárlására ösztönözzék! 

  

Tilos az olyan reklám közzététele is, amely a gyermek és fiatalkorúak szellemi vagy erkölcsi 

fejlődését károsíthatja, így különösen a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a 

szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be!  

 

Tilos közzétenni a burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámokat is! 

 

Tilos az olyan áru reklámozása vagy forgalmazása, amely jogszabályba ütközik! 

 

Egyértelműen tiltja az új reklámtörvény a dohányáru vagy alkoholtartalmú ital reklámozását olyan 

sajtótermékben, amely alapvetően gyermekeknek, ill. fiatalkorúaknak készült és nevesítve a 

közoktatási intézményekben és annak bejáratától számított kétszáz méteres távolságon belül 

árusítanak!  

 

A törvényekben meghatározott tilalmak megszegéséért nemcsak az a felelős, akinek az érdekében 

a reklám közzététele került, ill., aki a reklámszolgáltatást nyújtotta, hanem a reklám közzétevője 

is.  
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A törvényben meghatározott tiltó rendelkezések megszegése esetén tehát meg lehet állapítani 

annak a felelősségét is, aki hozzájárult ahhoz, hogy az óvodában tiltott reklámtevékenység 

folyjon! . 

A reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések betartását a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

ellenőrzi. A reklám-felügyeleti eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat. 

 

 

 Bárki kezdeményezheti az eljárás megindítását, aki úgy érzi , hogy a reklámtevékenység a jogát 

vagy jogos érdekét sérti. Így pl. a gyermekek szülei kérhetik a megyei, ill. a Fővárosi 

Fogyasztóvédelmi Felügyelet segítségét, ha úgy ítélik meg, hogy az óvodában olyan 

reklámtevékenység folyik, amelyik sérti a jogos érdeküket. 

 

 

 A reklám-felügyeleti eljárás keretében a felügyelőség elrendelheti a jogsértő állapot 

megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, és bírságot szabhat ki azzal 

szemben, aki a jogsértést elkövette!  

 

13. Az intézmény lobogózásáról: 
 

A jelenleg érvényben levő 132/2000(VII.14.) Kormány rendelet határoz , miszerint az intézmény 

homlokzatán a nemzeti lobogónak folyamatosan kint kell lennie. 

Mivel korábban sorozatos lopások miatt állandóan pótolni kellett azokat, ezért a folyosón belül az 

óvoda bejárati ajtaja mellett, kívülről is jól láthatóan helyezzük el a nemzeti és újpest lobogót. 

 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő – testülete az újpesti emléknapokról 

szóló 28/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendeletének értelmében:  

- július 11. napján  (a II. Világháború során elhurcolt újpesti polgárok emléknapja) 

- augusztus 05. napján (a kommunizmus újpesti áldozatainak emléknapja)  

gyászlobogó kihelyezését rendeli el. 

 

14. Különös közzétételi lista: 
 

A működés erősítése érdekében rendelet határozza meg, hogy az internetes honlapon bárki 

számára személyazonosításra alkalmatlan módon hozzáférhető legyen az intézmény dolgozóinak 

száma, szakképzettsége, a tanév rendje, a csoportok száma, ill. az egyes csoportokban a gyerekek 

létszáma.  

 

 

 

15. Az óvodai alkalmazottak teljesítményértékelése, minősítése: 

 
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (Kjt.) 40.§-ának (4) bekezdése 

értelmében : 

 „(4) A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri faladatai ellátásának medítélése, az ezt 

befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá a szakmai fejlődés 

elősegítése.” 
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Az intézmény minőségirányítási programja tartalmazza a teljesítményértékelés szempontjait, 

valamint az értékelés rendjét. Ennek megfelelően a minősítés kiválóan alkalmas, alkalmas, 

kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat. 

A teljesítményértékelés rendje, melyben az alábbiak kerülnek meghatározásra. 

 a teljesítményértékelésbe bevontak köre 

 a teljesítményértékelésre jogosult személy 

 a teljesítmény gyakorisága 

 a teljesítményértékelés kötelező esetei 

 a teljesítményértékelés eredményének közlési módja 

 a jogorvoslat. 

 

Intézményünkben éves gyakorisággal, minden év május 1. napja és június 30. napja között 

történik meg a teljesítményértékelés. 

 

A teljesítményértékelés ismertetése: 

Személyesen, szóban történő ismertetés után az érintett közalkalmazott írásban is megkapja a 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat. 

 

Jogorvoslat: 

A KJT. 40.§ (11) bekezdése értelmében a közalkalmazott a minősítés kézhezvételétől számított 30 

napon belül kérheti az illetékes Munkaügyi Bíróságtól a minősítés megsemmisítését, ha az: 

 hibás, vagy valótlan ténymegállapítást 

 személyiségi jogát sértő megállapítást tartalmaz. 

 

A teljesítményértékelés eredménye: 

 kiválóan alkalmas (80%-100%) 

 alkalmas (60%-79%) 

 kevéssé alkalmas (30%-59%) 

 alkalmatlan (30% alatti teljesítmény) 

 

A teljesítményértékelés jogkövetkezményei: 

Ha a közalkalmazott teljesítményértékelése”alkalmatlan” eredménnyel zárul, úgy a munkáltatói 

jogkör gyakorlója élhet a Kjt. 30.§ (1) bekezdésének c./ pontjában írt felmentési jogával és a 

közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetheti. 

A 138/1992. (X. 8) Kormányrendelet 15./A.§ (5) bekezdése értelmében nem kaphat kiegészítő 

illetményt az értékelést követő nevelési évben az akinek teljesítményértékelése „kevéssé 

alkalmas”, illetve „alkalmatlan” eredménnyel zárul.  

 

16, A Helyi Óvodai Program, a Házirend, az SZMSZ és a MIP nyilvánosságra 

hozatalának módja: 
 

Az iroda folyosóján kerülnek kifüggesztésre. 

A szülők a szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a programról. 

Óvodavezetőnél előzetes időpont egyeztetés után folyamatosan kérhetnek tájékoztatást az egyéni 

érdeklődők.  
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Záradék 
 

 

 

Az SZ.M.SZ. az intézmény működésére, belső- és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 

tartalmazza. 

A Közoktatási Törvény 40.§ (2.) bekezdése értelmében az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az intézmény vezetője készítette el, a nevelőtestület 100%-os szavazati arányban 

elfogadta a 2011 július 27.-én megtartott nevelőtestületi  értekezleten. 

Az SZ.M.SZ. a fenntartó jóváhagyásával, 2011. október 1-én lép hatályba. 

Az SZMSZ-t a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, a 34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet, a 

125/2011. (VII. 18.) Kormányrendelet, illetve a 28/2010. (XII. 14.) Önkormányzati rendelet 

alapján módosítottuk. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításra került mind a nevelőtestület, mind 

pedig a Szülői Szervezet jóváhagyásával 2011. július 27. napján.  

 

 

 

 

Budapest, 2011. július 27. 
 

 

 

                                                                                                                          Óvodavezető 
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Jegyzőkönyv 

 

 

Az értekezlet tárgya: A módosított Szervezeti- és Működési Szabályzat megismertetése. 

Az értekezlet helye: Virág óvoda tárgyalója. 

Az értekezlet ideje:  2011 július 27. 

Jelen vannak: Az óvoda vezetője és a nevelőtestület tagjai. 

                     

A nevelőtestület a módosított SZMSZ-t  megismerte, véleményezte és azzal egyetértésben 

elfogadta. 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Budapest, 2011. július 27. 

                                                                                                 Óvodavezető 
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Jegyzőkönyv 

 

 
A szülői fórum tárgya: Az óvoda módosított Szervezeti- és Működési Szabályzatának 

                                     megismertetése. 

A szülői fórum helye:  Virág óvoda tárgyalója. 

A szülői fórum ideje:   2011. július 27. 

Jelen vannak:               Az óvodavezető, valamint a szülői közösség képviselői. 

 

 

A módosított SZMSZ-t a szülők közössége megismerte, véleményezte és elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

………………………………………                             ……………………………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Budapest, 2011. július.  27. 

                                                                                                      Óvodavezető                    
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1./    A vezetők közötti munkamegosztás                                                          5. oldal 

        Az intézményvezető feladata 

        A vezető helyettes feladata 

        Az óvodatitkár feladata 

 

2./   Általános tudnivalók                                                                                8. oldal                                   

        Aláírási- és bélyegzőhasználati jog 

        A vezetők és szülői szervezetek közötti kapcsolattartás formái 
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3./   Az óvoda működési rendje                                                                     13. oldal 

       A pedagógusok és technikai dolgozók munkaidő beosztása 

       Szabadságok kiadásának elvei 

 

4./   A gyermekek távolmaradásának igazolása, térítési díjak  

       visszafizetésére vonatkozó rendelkezések                                             19. oldal 

 

 5./  Az óvodapedagógusok nevelő munkájával összefüggő 

       teendők kijelölésének, megbízásának elvei                                               19. oldal 

 

 6./  A pedagógiai tevékenység belső ellenőrzésének rendje                            20. oldal 

 

7./   Az óvodai csoportok közötti kapcsolattartás formái és rendje               21. oldal 

 

8./   Ünnepek, ünnepélyek, megemlékezések rendje                                        23. oldal 

 

9./   A szakmai munkaközösségek              24. oldal 

 

10./ Az óvoda társadalmi környezetével való kapcsolattartás módja            25 .oldal  

     

11./ Belépés, benntartózkodás rendje az óvodában                                          27. oldal 

 

12./ A reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések                                    28. oldal 
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13./ Az intézmény fellobogózásáról                                                                   29. oldal 

 

14.  Különös közzétételi listáról                                                                         29.oldal 

 

15. A HOP, a Házirend az SZMSZ és a MIP nyilvánosságra hozatalának  

Módjáról                                                                                                              29.olda 

 

16. Az óvodai alkalmazottak teljesítményértékelése, minősítése                   30. oldal 

 

 

   

III.   Mellékletek                                                        


