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I. Általános rendelkezések 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmezése 

Meghatározza a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, mint közoktatási intézmény szervezeti 
felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 
megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat időbeli hatálya: 
Az SZMSZ az óvodavezető jóváhagyásával a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan 
időre szól.  
Módosítására akkor kerül sor, ha a lenti jogszabályokban a szervezeti és működési tekintetben 
változás áll be, illetve ha a nevelőtestület vagy a szülők minősített többséggel erre javaslatot 
tesznek.  
A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az óvoda korábbi SZMSZ-e.  
Az SZMSZ egy példányát az óvodában közzé kell tenni, s arról az első szülői értekezleten a 
szülőket tájékoztatják. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi hatálya kiterjed: 
 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. 

 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, 
illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. 

 A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).  

A Szervezeti és Működési Szabályzat területi hatálya kiterjed: 
 Az óvoda területére. 

 Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli 
programokra. 

 Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja 
Az SZMSZ célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés 
garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti 
kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása.  
 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
o 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 
 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.) 
 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról (Ámr.)  
 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt) 
 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 
 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  
 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 
 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről 
 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről  
 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről  
 296/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskolaügyi ellátásról 
 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati 

feladatairól  
 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 
 Nevelőtestületi határozatok 
 Vezetői utasítások 



6 
 

 

2. Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb- a költségvetés szerv vezetési 
szervként való működéséből fakadó –szabályozások az alapító okirat alapján a 
jogszabály minden pontjára kitérve 

Nkt.25.§(4) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 84. § (9); 85. §(1); 368/2011. Korm. rend. 5.§ (1) 13. § (1) 

1) A költségvetési szerv: 
neve: Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 
székhelye: 1202 Budapest, Nagysándor József u. 189. 
telephelye(i): Bóbita Tagóvoda, 1204 Budapest, Kalmár I. sétány 1. 
OM azonosító: 034735 

2) Az intézmény alapító okiratának kelte, száma: 1992.11.24., 657/1992 (XI.24.) 
Az alapítás dátuma: 1992.XI.24. 
Utolsó módosítás: Budapest, 2016.05.13., 2/2016/Kerekerdő. 
 

3) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, 
alaptevékenysége: 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes 
óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 
 
Alaptevékenysége: 

Szakágazat száma 851020 
Szakágazat megnevezése Óvodai nevelés 
Szakfeladat száma 851011 

Szakfeladat megnevezése Óvodai nevelés 
 Óvodai nevelés, ellátás 

Jogszabály: 2011. évi CXC törvény a 
nemzeti köznevelésről 

137/1996. évi kormányrendelet Az óvodai 
nevelés alapprogramja 

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

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete 
a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 
Pedagógiai Program 
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Kötelező feladatok: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás, 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátás 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd. ) 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működetési feladatai, 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 

Nem kötelező feladatok: 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

Az intézmény gyermeklétszáma maximum: 290 fő 

Az intézmény feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszáma: 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, 1202 Bp. Nagysándor József utca 189.: 140 fő 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda, Bóbita Tagóvoda, 1204 Bp. Kalmár I. sétány 1.: 150 fő 

Óvodai csoportok száma: tizenhárom 

Speciális képzési formák: személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató 
program. 

4) A költségvetési szerv működési és illetékességi köre: 

Budapest, XX. kerület 

5) A költségvetési szerv fenntartója, az alapító jog gyakorlója, irányító szerve: 

Neve:  Budapest Főváros XX. kerület, 

 Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete 

Székhelye: 1201 Budapest, Kossuth tér 1. 

6) A költségvetési szerv jogállása, jogköre, besorolása: 

a. jogi személyisége: önálló jogi személy, 

b. gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv, előirányzata 
felett teljes jogkörrel rendelkezik, pénzügyi-gazdasági feladatait a XX. 
kerületi GAMESZ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
látja el.  
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I. Az óvoda köznevelési intézményként való működésére vonatkozó szabályok 

1. A működés rendje 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7); 4. § (1) a; Nkt. 30. §; 27. § (2); 6. sz. melléklet; 8. § (3); 83. § (2)b) 

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, folyamatosan működik. 
A tanév rendjéről, az éves munkaszüneti napok rendjéről szóló rendeletek meghatározása 
alapján.  

Óvodában a teljes nyitva tartás ideje alatt minden csoportban a gyermekekkel 
óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusként napi egy-egy, csoportonként összesen 
napi két óra átfedési idővel. 

Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik 
az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. 

A nyári zárás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó 
igényeket, és a szülőket, a gyermekeket fogadó óvodáról, a zárást megelőzően tájékoztatni kell. 
A zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal – külön megállapított beosztás szerint – 
ügyeletet kell tartani. 
A nyitvatartási idő, napi 12 óra, reggel 6 órától 18 óráig. Az ügyelet reggel 6 órától 7 óráig, 
délután 17 órától 18 óráig tart. Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező 
óvodapedagógus, dajka, fűtő nyitja. Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az 
óvoda vezetője engedélyezi. 

A nevelés nélküli munkanapok száma nem haladhatja meg az évi 5 napot. A nevelés nélküli 
napokról 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket értesítjük. 

A jegyző a törvény alapján, a meghatározott feltételek fennállása esetén – járvány, természeti 
csapás-, a településen működő nevelési intézményekben rendkívüli szünetet rendelhet el. 

Rendkívüli eseti szabadságnál, rendkívüli helyettesítést rendelhet el az óvodavezető. A 
rendkívüli eseti elrendelés a bejelentés napja, és az azt követő nap, a következő időszakra 
módosul a munkabeosztás. 

Az alkalmazottak évenkénti munkarendjét és beosztását az óvodavezető helyettesei készítik el. 

Az alkalmazottak kötelesek az óvodában, olyan időpontban megjelenni, hogy a 
munkakezdéskor a munkavégzésre, rendelkezésre álljanak. A munkába érkezést- és távozást a 
jelenléti íven vezetni, és aláírásukkal igazolni kell.  

A távollét igazolására szolgáló okiratokat munkába lépéskor az óvodavezetőjének kell leadni. A 
dolgozónak a munkában való akadályoztatást, a lehető legrövidebb időn belül, kötelessége a 
vezetőnek jelenteni. Munkaidőben a dolgozó csak a vezető engedélyével hagyhatja el az 
intézményt, ezt távozási füzetben rögzíti, a vezető távollétéről nyilvántartást vezet. Az 
óvodapedagógus hiányzása esetén, elsősorban a vele azonos csoportban dolgozó pedagógus 
látja el a távollevő helyettesítését. 
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2. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7); 4. § (1) a; 188.§ (1) (2); 138/1992. Korm. rend. 7. § (2); Nkt. 25. § (5); Nkt. 4. § 
10.; 6. sz. melléklet; Nkt. 83. § 

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői 
feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. A vezetés valamelyik tagjának ez idő alatt az 
óvodában kell tartózkodnia. A vezetők napi benntartózkodásának rendjét a mindenkori éves 
munkaterv tartalmazza.  
Az óvodavezető munkáját, a magasabb jogszabályok, a fenntartó, a munkaköri leírása 
valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.  
A munkarend kialakításánál figyelembe kell venni az óvoda nyitva tartásának rendjét, ezen 
belül biztosítani kell, hogy intézkedési jogkörrel rendelkező vezető (helyettes) az 
intézményben tartózkodjon.  
Az óvoda vezetője általában egy műszakban tartózkodik az intézményben, de végezheti 
munkáját ettől eltérő és az óvodán kívüli helyszínen is (értekezlet, továbbképzés, ügyintézés, 
vásárlás, stb.) 
Az óvodavezető akadályoztatása esetén helyettesítését az óvodavezető-helyettes látja el teljes 
felelősséggel. Kivételt képeznek azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelek, 
illetve a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 
Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó 
másként intézkedik. Tartós távollétnek minősül 30 nap, illetve ennél hosszabb időtartam. 
Az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az 
óvodavezető által adott megbízás alapján történik. Intézkedési jogköre, az intézmény 
működésével, a gyermekek biztonságának megoldásával összefüggő, csak az azonnali döntést 
igénylő ügyekre terjed ki.  

3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13. § (2); 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 4. § (1) b); Nkt. 24. § (1); Nkt. 62-63. §; Nkt. 69. § (1)-(3) bek.; Nkt. 71. § (1) (2) 
 

Belső ellenőrzés  
 

1) Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért, az 
éves belsőellenőrzési munkaterv elkészítéséért a GAMESZ a felelős. Az intézmény 
belső ellenőrzését a GAMESZ igazgatója által megbízott belső ellenőr végzi. A belső 
ellenőrzési feladatkör magában foglalja az intézményben folyó 
 szakmai tevékenységgel összefüggő, 
 gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

 
2)  A szakmai és gazdálkodási ellenőrzések ütemezve történnek.  

 
3) Az ellenőrzés tapasztalatait az intézmény vezetője folyamatosan értékeli és ennek 

alapján kezdeményezi, megteszi a szükséges intézkedéseket.  
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A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység 
hatékonyságának mérése. 
Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettes és a szakmai munkaközösség javaslatai alapján 
az óvodavezető készíti el. 
A munkaterv melléklete a belső ellenőrzési terv. Az ellenőrzés a pedagógusok munkájának, 
egyéb dolgozók tevékenységének ellenőrzéséről szól. Legalább egy héttel előbb konkrétan 
tudnia kell mindenkinek, akinek a munkája ellenőrzésre kerül. 
Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés: 
- területeit, 
- ellenőrizendő munkakört, 
- személyt, és 
- ütemezését. 
 

Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. 

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

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 
- a tagóvoda-vezető, 
- a szakmai munkaközösség és  
- a szülői szervezet  
Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a 
nevelési év során. 

Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja  
- a tagóvoda-vezetőt, valamint 
- a szakmai munkaközösség vezetőjét. 
Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban 
észrevételt tehet. 

A nevelési évet záró értekezleten értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 
eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges 
hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 
A minőségfejlesztési célok megvalósítása érdekében munkatervet készít, amely tartalmazza 
az elvégezendő feladatokat, azok időbeli ütemezését és a végrehajtásért felelős személyek 
nevét. 
A minőségrányitási program végrehajtását minden évben értékeli a nevelőtestület. Az 
értékeléseket meg kell küldeni a fenntartónak. 
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4. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 
az intézménnyel 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1) c; 129. § (4); Nkt. 24. § (3) 

A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett időpontban, 
megfelelő információk beszerzését követően történhet. 
A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az 
óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában.  
Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az 
óvodavezetőnek jelenti be. A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás 
az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok, foglalkozások 
látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi. 
Az óvoda helységeit más, nem oktatási, nevelési célra átadni csak a gyermekek távollétében 
lehet. 
A nevelési, oktatási intézmény helyiségeiben párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet 
nem működhet. 
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5. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a 
munkavégzés általános szabályai 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1) a; 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Mt. 52. § 1.; Mt.86. § (1) (2); 
Mt.92. § (1); Mt 103. § (1); Mt 103. §(4); Mt 103. §(5) 

 
Az óvodát reggel a munkarend szerint munkába álló, alkalmazott nyitja és zárja. Az épületbe 
történő belépés után az ott tartózkodók kötelesek haladéktalanul kikapcsolni, távozáskor, 
bekapcsolni a riasztó berendezést. Ennek elmulasztása esetén a téves riasztás költségei a 
mulasztót terhelik. Az épületet záró dajkának távozáskor az intézményt minden esetben 
áramtalanítani kell.  
 
Az alkalmazottak munkakezdésének elvárt feltételei  

 Az alkalmazottak kötelesek az óvodában, olyan időpontban megjelenni, hogy a 
munkavégzés pontos megkezdésére átöltözve rendelkezésre álljanak.  

 Valamennyi alkalmazott részére kötelező a napi tiszta, esztétikus munkaruha, 
munkacipő használata.  

 A munkavégzés előtt az értékekeit a dolgozó köteles elzárni.  
 A munkába érkezést és a távozást a jelenléti íven vezetni és aláírással igazolni 

szükséges, melynek rendszeres (havonkénti) ellenőrzése a vezető helyettes feladata.  
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6. A vezetők közötti feladatmegosztás, a vezetők és a szervezeti egységek közötti 
kapcsolattartás rendje 

6.1.  A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

Folyamatos nyíl:  alá- fölérendeltségi viszony 
Folyamatos vonal:  együttműködési kapcsolat 
Menedzsment:  óvodavezető, 
   óvodavezető-helyettesek, 

szakmai munkaközösség-vezetők, 
   minőségügyi-vezető. 
Érdekképviselet:  Szülői Szervezet Elnöke,  
   Közalkalmazotti Tanács Elnök 
    

 
 
 

 

Óvodavezető (1 fő) 

Óvodavezető – helyettes (2 fő) 

Érdekképviselet Menedzsment 

Óvodapedagógusok Óvodatitkár, gazdasági 

ügyintéző 

Fűtő, kertész, 

karbantartó 

Dajkák 

Konyhai dajka 

Pedagógiai 

asszisztens 
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6.2. A vezetőség 

Az óvoda vezetőségét az óvodavezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az 
intézményvezető közvetlen munkatársait az alábbi vezető beosztású dolgozók alkotják: az 
óvodavezető-helyettes, munkaközösségi vezető.  
Az óvoda felelős vezetője az óvodavezető, aki munkáját munkaköri leírása, hatályos 
jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.  
Az óvodavezető munkáját az óvodavezető-helyettes segíti. Az óvodavezető-helyettes 
megbízásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik. Kiválasztása és 
megbízása az óvodavezető hatásköre. Az óvodavezető-helyettesi megbízás visszavonásig 
érvényes.  
Az óvodavezető-helyettes és a többi beosztású dolgozó munkájukat munkaköri leírások, 
valamint az óvodavezető közvetlen irányítása alapján végzik. Az óvodavezetőt távollétében 
teljes jogkörrel az óvodavezető-helyettes helyettesíti.  
Az óvodavezetés állandó tagjai  
- óvodavezető  
- vezető helyettes  
 
Utasítási, intézkedési jog gyakorlása 
A magasabb vezető, valamint vezető beosztásban dolgozó munkavállalók a hozzájuk rendelt 
munkatársak, munkatársi közösségek tekintetében utasítási joggal rendelkeznek. Az utasítási 
és intézkedési jogkör kiterjedését minden dolgozó esetében világosan meg kell határozni a 
munkaköri leírásban. 
A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot. 

Hatáskörök átruházása 
A vezető képviselet jogkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távollét, vagy 
más akadályoztatása esetén kivéve, ha a fenntartó másként nem rendelkezik. Az intézmény 
képviselőjeként járhatnak el az egyes vezetők a következők szerint: 
Az egyes vezetők a helyettesítési rend szerint járhatnak el az intézmény képviselőjeként. Az 
intézményvezető egyedi felhatalmazása alapján a felhatalmazásban meghatározott ügyben és 
időtartamig jogosult az intézmény képviselőjeként eljárni. Az egyes vezetők a fenntartó előtt 
az adott területük ügyében jogosultak külön felhatalmazás nélkül is képviselni az intézményt. 
Az óvoda vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő 
hatásköröket ruházza át: 
A képviseleti jogosultság köréből az intézmény szakmai képviseletét a szakmai 
munkaközösségek vezetőire; a munkáltatói jogköréből nevelőmunkát közvetlenül segítő és az 
egyéb feladatot ellátó alkalmazottak közvetlen irányítását, munkájuk szervezését és 
ellenőrzését az óvodavezető helyettesre. 
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Hatáskörök, feladatok, feladatmegosztás: 
Az intézmény élén az óvodavezető áll. 
Az óvodavezető felelős - a közoktatási törvény alapján - az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, a pedagógiai munkáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért; gyakorolja a 
munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, 
amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
Az óvodavezető a feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.  
 
Az óvodavezető közvetlen munkatársai:  
- az óvodavezető-helyettesek,  
- az óvodatitkár – gazdasági ügyintézők, 
 

6.3.  Az óvodavezető 

Feladatai:  
- nevelőtestület vezetése,  
- a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése,  
- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 
megszervezése és ellenőrzése,  
- a nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítése, vezetése  
- a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,  
- a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, szülői szervezetekkel való együttműködés,  
- a nemzeti megemlékezések óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése,  
- a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása,  
- a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása.  
 
Az intézményvezető át nem ruházható hatáskörei:  
- gyakorolja a munkáltatói jogokat,  
- dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy 
(közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe,  
- egyeztetési kötelezettség terheli az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és 
munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében. 
 
Felelős: 
- a szakszerű és törvényes működésért,  
- az észszerű és takarékos gazdálkodásért,  
- a pedagógiai munkáért,  
- a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,  
- a nevelő-és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,  
- a gyermekbalesetek megelőzéséért,  
- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatainak megszervezéséért,  
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- az intézmény külső szervek előtti teljes képviseletéért, azon lehetőség figyelembe vételével, 
hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó megbízást adhat,  
- a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, 
- a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, 
- a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv 
elkészítéséért,  
- a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. 

6.4. Az óvodavezető – helyettes 

Vezetői tevékenységüket az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az 
óvodavezető-helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre 
kiterjed, amelyet munkaköre tartalmaz.  
Az óvodavezető akadályoztatása esetén helyettesítését az óvoda-vezető helyettes látja el teljes 
felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem 
igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 
Szakmai igazolás, kötelezettségvállalás aláírására és pénzkezelésre jogosult. 

Feladata:  
Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellet végzi. Az óvodavezető 
akadályoztatása esetén ellátja helyettesítését.  
A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában.  
Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák, a takarító és a kertész-fűtő munkáját.  
 
Közreműködik:  

- a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében,  
- az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos feladatok 

ellátásában.  

Felelős:  
- a helyi továbbképzések megszervezéséért,  
- a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért,  
- a szülői szervezet működésének segítéséért,  
- a műszakbeosztás elkészítéséért  
- részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg.  
A vezető helyettes megbízásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik. 
Kiválasztása és megbízása az óvodavezető hatásköre. 
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6.5.  A szakmai munkaközösség 

Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösséget hozhatnak létre. A 
munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási 
intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, 
értékeléséhez. 

Feladatai, és jogköre az alábbiakra terjed ki: 

Szakmai módszertani kérdések kidolgozása, amivel segíti az intézményben folyó 
nevelőmunkát. 
Vezetőjét az óvodavezető bízza meg a szakmai munkaközösség választása alapján. 
Meghatározza működési rendjét, szakmai programot dolgoz ki, a munkaközösség 
vezető beszámolási kötelezettséggel bír. 
Feladatának ellátásáért díjazásban részesül.  
 
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítése céljából feladatait 
az alábbiak szerint tervezi és szervezi: 
 
A belső továbbképzési rendszer keretében: 
- Közreműködik az intézménybe belépő új pedagógus munkájának segítésében. 
- Figyelemmel kíséri a szakterületén folyó munkát. 
- Szükség és igény szerint feladatot vállal a dajkák belső képzésében. 
 
Az intézményvezető belső ellenőrzési feladatainak segítésében: 
- A munkaközösség vezetője az éves munkaterv ütemezése szerint ellenőrzi a 
pedagógiai adminisztráció (Csoportnapló, Mulasztási napló) tartalmi és formai 
megfelelőségét. 
- Hospitálásai és segítő látogatásai alkalmával értékeli a teljesítményértékelés során 
megállapított feladatok megvalósulását.  
- A teljesítményértékelés eljárásrendje szerint értékeli a munkaközösség tagjainak 
munkáját. 
 
Kapcsolattartás és együttműködés:  
- Éves munkaterv szerint szervezi a munkaközösség foglalkozásait és programjait. 
- Tervezési, szervezési, és egyéb munkálatai során együttműködik vezetőtársaival. 
- Felkészülten vesz részt az intézményi munkatervben rögzített vezetőségi értekezletein. 
- A munkaközösség eredményeiről évente beszámolót készít. 
- Felhatalmazottként képviselheti az óvodát az intézmény partnerintézeteinél. 
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Szakmai munkaközösség vezetők: 
A nevelőtestület a szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját 
tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választ, akit az 
intézményvezető bíz meg egy nevelési évre a feladatok ellátásával, – a megbízás 
meghosszabbítható legfeljebb öt évre - aminek tényét az óvoda éves munkaterve rögzíti. 
Tevékenységét a vezető írásos megbízása alapján, munkaköri leírásuknak megfelelően végzik. 

Feladata: 
 a szakmai munkaközösség, önálló, felelős vezetése 
 a munkaközösség működési tervének elkészítése 
 a működéshez szükséges feltételek biztosítása 
 értekezletek összehívása, bemutató foglalkozások szervezése, 
 az új módszerek, eszközök, elméleti és gyakorlati ismeretek közzététele 
 a pedagógiai munka színvonalának emelése 
 a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai 

segítése 
 írásos elemzés, értékelés a munkaközösség munkájáról a nevelési év végén, beszámoló 
 a nevelőtestület előtt, javaslatok a továbbfejlesztéshez 
 mérési szempontok, módszerek, eljárások kimunkálása a munkaközösség tagjaival 
 szakterületén egységes követelményrendszer kialakítása: a gyermekek 

ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése. 
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6.6.  Alkalmazotti közösség 

Az óvodai alkalmazottak: pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár, dajkák, 
technikai dolgozók. Az alkalmazottaink közösségét a székhelyen foglalkoztatott valamennyi 
közalkalmazott alkotja. 
Az óvoda dolgozóit az óvodavezető nevezi ki. Feladataikat munkaköri leírásaik alapján 
végzik. Az óvodai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az óvodán 
belüli érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt., Kjt., Kt., és a hozzájuk 
kapcsoló rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzíti.  
A teljes alkalmazotti közösséget az óvodavezető hívja össze minden esetben, ha ezt a 
jogszabály előírja, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor.  
 

6.7.  A nevelőtestület, óvodapedagógusok  

A nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az 
intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvoda 
pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja. Az óvoda nevelőtestülete a nevelési 
kérdésekben, az óvoda működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a közoktatási 
törvényben és más jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként 
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, 
vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 
A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával 
megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések: 
A nevelőtestület a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 
döntésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 
A nevelési intézmény nevelőtestülete, a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési 
intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint –e törvényben, és más 
jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező, és 
javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 
 
Nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

- a pedagógiai program, és módosításának elfogadása, 
- az SZMSZ, és módosításának elfogadása, 
- az intézmény éves munkatervének elkészítése, elfogadása, 
- az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 
- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 
- a házirend elfogadása, 
- az intézmény vezetői, az intézményegység – vezetői pályázatokhoz készített vezetési 
programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, 
- intézményi minőségirányítási program módosítása, elfogadása 
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A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet, a nevelési - oktatási 
intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét, az egyes pedagógusok megbízásainak 
elosztása során, valamint a helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. 
 

6.8. Dajkák, konyhai alkalmazott, kertész – fűtő – karbantartó 

Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

6.9.  Óvodatitkár 

Hatásköre és felelőssége kiterjed a munkaköre szerinti feladatokra.  

Az intézményvezető közvetlen munkatársai az óvodavezetőnek tartoznak felelősséggel és 
beszámolási kötelezettséggel.  

6.10. Pedagógiai asszisztens 
Feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

7. Az intézményvezető vagy intézményvezető – helyettes akadályoztatása esetén a 
helyettesítés rendje 

Az óvoda nyitvatartási idején belül, 8–16 óra között az óvodavezetőnek, vagy 
helyettesének az óvodában kell tartózkodnia.  
A reggel 6 órától 8.00 óráig, illetve 16 órától 18 óráig terjedő időben a vezetők 
helyettesítésének ellátásában az azonnali döntést igénylő helyzetekben közreműködik a 
helyettesítési rendben az óvodavezető által adott megbízás alapján megnevezett 
óvodapedagógus, szükség esetén a munkarend szerint ez időben munkát végző 
szakvizsgázott, majd rangidős határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus. 
Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 
megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 
 A kiadmányozás eljárásrendje 

Külső szervhez, vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ-
ben meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A 
kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A 
kiadmányozási jog jogosultja az óvoda vezetője. 
Az óvodavezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot 
visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog 
átruházása nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelősségét. Az 
óvoda vezetője kiadmányozási jogot biztosíthat a gazdasági ügyintézőnek és a vezető-
helyettesnek. 
Az óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében: 
 az óvoda működését megállapító szabályzatokat, vezetői intézkedéseket, 
 a helyi önkormányzatot érintő, az intézmény nevében kiadott leveleket, 
 a szakigazgatási és szakhatósági szervek, a központi államigazgatási szervek területi 
szervei, valamint a bíróságok és ügyészségek vezetői részére címzett iratokat, 
 a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések 
iratait, 
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 óvodai beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések 
dokumentumait, 
 az intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat, 
 az előirányzat-módosításokat, 
 mindazon iratokat, melyek az óvoda egészét érintik, 
 a helyi és országgyűlési képviselők megkeresésével összefüggő iratokat, 
 a rendszeres statisztikai jelentéseket,  
 mindazokat az iratokat, amelyekben a kiadmányozás jogát magának tartotta fenn. 
 
Az óvodatitkár kiadmányozza: 
 adatszolgáltatások a MÁK felé. 
 a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos megrendelések, lerendelések. 
 

8. A vezetők és az óvodai, szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formája, 
rendje 

A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási rendje 
A szülők az óvodában jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői szervezetet 
hozhatnak létre. Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok 
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.  
Az óvodai csoportok szülői szervezeteit (közösségeit) az egy csoportba járó gyermekek szülei 
alkotják. Minden csoportban külön szülői szervezet működik, melynek tagjai alkotják az 
óvodai Szülői Szervezetet (választmányt), élén a megválasztott elnökkel.  
A szülők és pedagógusok között a nevelési feladatok összehangolása, az óvoda 
szabályzatainak és programjának megismerése érdekében a kapcsolattartásra, tájékoztatásra 
vonatkozó formákat és szabályokat a Pedagógiai program és a Házirend rögzíti.  
Az óvodai szintű szülői szervezet az óvodavezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői 
szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus területét 
meghaladó ügyekben a vezető-helyettes és a tagóvoda vezető tart kapcsolatot.  
A csoportok szülői szervezetei tagjainak nevét, a megalakulás időpontját a gyermekcsoportok 
szülői értekezletének jegyzőkönyvei tartalmazzák.  

Az óvodai Szülői Szervezet  
Az óvoda vezetője az óvodai választmányt (Szülői Szervezet), és annak vezetőjét legalább 
félévente tájékoztatja az óvoda feladatairól, tevékenységéről az óvodában folyó 
nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. Az elnökkel az óvodavezető, 
akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettes tartja a kapcsolatot. Az óvodai választmányi 
Szülői Szervezet értekezlete akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven 
százaléka jelen van. A döntéseket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák.  
Az óvodai Szülői Szervezet képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi 
értekezleten. Az együttműködés és kapcsolattartás során a vezetők feladata, hogy az óvodai 
Szülői Szervezet jogainak gyakorlásához szükséges információs bázist, a szükséges 
dokumentumokat biztosítsák.  
Az óvodai Szülői Szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály, és az óvoda belső 
szabályzataiban megadott jogosítványaival, jogainak gyakorlásával. Segítse az intézmény 
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hatékony működését. Támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét, a 
minőségfejlesztő tevékenység eredményességét. 
 

9. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 
ellátása, az iskolába lépés érdekében, valamint egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart 
fenn más intézményekkel. 
Rendszeres külső kapcsolatok 
Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart 
számos szervezettel. Napi munkakapcsolat köti az intézményt a közös fenntartásban működő 
intézményekhez és szervezetekhez. 
Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel: 

 Általános Iskolákkal 

 Az óvoda orvosával, védőnőjével, gyermekfogászattal (Iskola egészségügyi 
szolgálat 

 Fenntartóval  

 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, és a 
Nevelési Tanácsadóval 

 Logopédiai Szolgálattal 

 Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal  
 Oktatásügyi Közvetítő Szolgálattal 

 Gyermek programokat ajánló kulturális intézményekkel, szolgáltatókkal 

 Alapítvány kuratóriumával 

 Pedagógiai Szakmai Szolgáltatással 

 Az intézményt támogató szervezetekkel 

A kapcsolattartás rendszeres formái: 
- a különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, 
- intézményi gyűlések, nyílt napok, fogadó órák. 
A kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait az intézmény éves munkaterve 
tartalmazza, a faliújságon ezek kifüggesztésre kerülnek.  
A közvetlen partnerekkel való kapcsolattartás szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, 
nevelőtestületi- alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, 
egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell 
hívni. 
Az intézmény a törvényi előírásoknak megfelelően a nevelési év során rendszeres szóbeli 
tájékoztatást tart az éves munkatervben rögzített feladatokról, eseményekről a faliújságon, ill. 
az általános munkaidőn túli időpontokban szülői értekezletek, fogadóórák alkalmával. 

Egyéb szervezetek, intézmények: 

- MÁK - bérszámfejtés 

- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
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A pedagógiai szakszolgálatokkal való kapcsolattartásra kijelölt személy, a gyermekvédelmi 
feladatokkal megbízott óvodapedagógus. 

10. A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje 

A telephelyeken működő óvodák nevelőtestülete önállóan működhet, illetve hozhat döntést 
azokban az ügyekben, amelyek kizárólag saját szervezeti egységüket érintik. Az óvodákban 
dolgozó nevelőtestületek között rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint 
ütemezett értekezleten, illetve szükség szerint szakmai megbeszéléseken valósul meg. Az 
alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja az óvodapedagógusok, valamint az óvoda többi 
dolgozója közötti együttműködést. Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag csak az egyik 
épületben dolgozókat érinti, szervezeti egységenként is tarthatnak alkalmazotti 
megbeszéléseket. Az óvodavezető helyettes részt vesz a rendszeresen tartott vezetőségi 
megbeszéléseken. Ez alkalommal beszámol a tagintézményben folyó munkáról, illetve 
átveszi a szükséges információkat. Napi kapcsolat van az óvodavezető és a tagóvoda-vezető 
között, így az óvodavezető a szükséges szakmai és egyéb információkat naprakészen átadja a 
tagóvoda-vezetőnek. Az óvodavezető helyettes a rendkívüli eseményeket azonnal jelenti az 
óvodavezetőnek. Az óvodavezető és az óvodavezető helyettes együttesen felelnek azért, hogy 
a dolgozók, a gyermekek és a szülők az őket érintő információkat időben megkapják, 
megismerjék. Az óvodavezető és az óvodavezető helyettes a megbeszéléseken kívül telefon 
napi kapcsolatban is áll egymással. Egyéb kapcsolattartási formák: közös ünnepek, 
hagyományok, kirándulások. 
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11. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 
feladatok 

 

Csoporton belül közös megemlékezés történik a gyermekek név- és születésnapjáról. 

Élményszerző kirándulások, séták, sportnapok, színházlátogatások és zenei napok 
szervezése a munkaterv szerint történik. 

Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 

A természet jeles ünnepei: 
Állatok világnapja (csoporton belüli) 

Föld napja (csoporton belüli) 
Víz világnapja (csoporton belüli) 

Madarak és fák világnapja (csoporton belüli) 
Környezetvédelmi világnap (csoporton belüli) 

 

Nemzeti ünnepek: 
Október 23. (csoporton belüli) 
Március 15. (csoporton belüli) 

Ünnepeink, megemlékezéseink: 
Mikulás (csoporton belüli, óvodai) 

Karácsony (csoporton belüli) 
Farsang (csoporton belüli) 
Húsvét (csoporton belüli) 

Anyák napja (csoporton belüli) 
Évzáró, ballagás (csoporton belüli) 

Gyermeknap (óvodai) 
Hagyományaink: 

Évszakbúcsúztató játszóházak (nyílt)  
Sportnap 
Zenenap 

Felnőtt ünnepek: 
Karácsony 

Pedagógusnap 
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12. Intézményi védő, óvó előírások 
Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 
meghatározott szabályokat, szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, takarítás, mosogatás, 
ételminta eltevése) különös tekintettel a HACCP előírásaira.  
Az óvoda konyháját, csak egészségügyi könyvvel, illetve egészségügyi nyilatkozattal 
rendelkező személy lépheti át, megfelelő ruházatban.  
Minden óvodapedagógus közoktatási törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy 
a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges 
ismereteket ápolja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a 
gyermek balesetet szenvedett vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

 
Ezért minden 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 
magatartásformákat. 

- az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. 
- a játékot használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt 

figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a 
játékszert a szerint alkalmazni. 

- ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az 
elsősegélynyújtás. 

- ha a balesetet vagy a veszélyforrást dajka észleli, köteles azonnal intézkedni, a 
veszélyforrásra pedig az óvodavezető-helyettes figyelmét haladéktalanul felhívni. 

 
Megelőzés: 

- betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába, 
- a napközben megbetegedett gyermeket az orvosi szobában el kell különíteni, és 

szükség esetén azonnali orvosi ellátást kell biztosítani számára, 
- a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie a beteg 

gyermekét, 
- fertőző betegség esetén a szülőnek az óvodát értesítenie kell! 
- lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek, az óvodát teljes gyógyulásáig nem 

látogathatja, 
- a csoportszobába csak cipőcsere után tartózkodhatnak a szülők, engedélyezett 

alkalmakkor, pl. nyílt nap, rendezvény, 
 

A gyermekek biztonságos, és egészséges környezetben történő nevelésének érdekében a 
szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 
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Az óvoda egész területén tilos a dohányzás! A tiltó tábla a bejáratnál jól szembe tűnően 
kerül elhelyezésre. Az intézmény területén a szeszes ital fogyasztása tilos! 
Az óvoda bejárati ajtaja a gyermekek számára nem elérhető helyen, biztonsági retesszel 
van ellátva.  
A bejárati ajtó 9-12 óráig és 13-15 óráig zárva van, ilyenkor csengetéssel lehet bejutni. A 
kapu nyitvatartási idejében, a mindenkori délelőttös dajka felel a gyermekek biztonságáért, 
a munkaköri leírás szerint. 
Tagóvoda: a gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtót napközben 9.00-12.30 és 
13.30-15.00 időszakokban zárva tartjuk. Csengetésre az ügyeletes technikai személyzet 
kinyitja. Az ajtó felügyeletének beosztása a munkaköri leírásokban találhatóak. 
 

Az óvodapedagógus feladata baleset vagy napközbeni megbetegedő gyerek esetén:            

A gyereket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell 
szervezni.  

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, szülőt. A gyermekbalesettel 

kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettséget az érvényes jogszabály 

szerint kell teljesíteni. 

Az óvodában előforduló balesetek esetén történő eljárás: 

 A gyermeket azonnali elsősegélyben részesítjük 

 Az esetet azonnal jelenteni kell az óvodavezetőnek 

 Minden balesetről feljegyzés készül, melyet a szülő elolvasás után aláír 

 A sérülés súlyosságától függően további intézkedéseket teszünk 

szülőt értesítjük telefonon a gyermek állapota szerint, orvost, 

mentőt hívunk, orvoshoz visszük 

 A súlyos 8 napon túl gyógyuló sérülésekről Baleseti Jegyzőkönyvet 

állítunk ki. 

 

13. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 
Minden esetben a legfontosabb teendő a gyermekek mentése, biztonságba helyezése!  
Az épület kiürítése a „Tűzriadó terv” szerint történik. Bejelentési kötelezettség – az 
intézkedéssel egy időben – a hatóságok értesítése azonnal a 2107 telefonszámon, vagy a 
BRFK XX. Ker. Rendőrkapitányság 284-68-51, valamint a Polgári védelem: 
A bombariadó gyanús küldemény, katasztrófa helyzet helyes bejelentése:  
- hangosan, érthetően kell mondani, 
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- hol történt, cím, 
- hány órakor történt, 
- a veszély kire, mire irányul, 
- emberi élet van –e veszélyben, 
- a bejelentő nevét, 
- a bejelentésre igénybe vett telefonszámot, 
- meg kell kérdezni, hogy ki vette a jelentést, 
Az óvodavezető, vagy az általa megbízott személy fogadja a hatóságot. 
Csak a hatóság engedélyével lehet újra az épületbe belépni! 
 

14. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok 
Az óvoda zárva tartásának ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az óvoda vezetője a fenntartóval egyeztetve határozza meg és 
azt a szülők és az alkalmazotti közösség, és a társintézmények tudomására hozza értesítés 
formájában. 
A nyitva tartástól eltérő időponttól az engedélyezett helyiséghasználat esetén értesíteni 
szükséges az épület riasztását biztosító szervet. 
Az udvar használati rendje 
Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles: 

 A közös tulajdont védeni. 

 A berendezéseket rendeltetésszerűen használni. 
 Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni. 
 Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni. 

 Tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni. 
 A munka és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

15. Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok 
A szülők a nevelési év kezdetén írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy 
gyermekük az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen. Ezt a dokumentumot át 
kell adni az irattár részére. 
 
Az óvodapedagógusok feladatai: 

 A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, indulási és érkezési 
időpontjáról, a közlekedési eszközről. 

 Az óvodavezetőt előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi 
formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedés 
eszköz, indulás és várható érkezés, útvonalterv) kitöltésével írásban. 

 Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell 
az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző 
veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét a 
pedagógus a csoportnaplóban köteles dokumentálni. 

A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy helyettese írásban 
ellenjegyezte. 
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Különleges előírások: 
A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani. 

 Tömegközlekedés igénybe vételekor 10 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő - de 
minimum 2 fő. 

 Bérelt autóbusz esetén 13 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő. 
 

16. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával és a tájékoztatási 
kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések 

A szülők és más partnerek számára nyilvános dokumentumok: 

 a Pedagógiai program  

 a Szervezeti és Működési Szabályzat  

 az óvoda Házirendje  

Szülők tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezések: 
A felsorolt nyilvános dokumentumokat a szülők a beiratkozásnál illetve bármikor az 
évfolyamán megismerhetik és kérésre áttanulmányozás céljából, bármikor elkérhetik, az 
óvoda honlapján (www.kerekerdo-ovi.hu) megtekinthetik.  
A beiratkozás utáni első szülői értekezleten az óvoda vezetője a szabályzatokban foglaltakról 
tájékoztatást tart. A Házirend egy példányát minden új kisgyermek szülője kézbe kapja. A 
dokumentum átvételét aláírásával igazolja, melyet az intézmény irattároz. 
 

17. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 
 
A költségvetési szerv vezetője az iratkezelési szabályzatban határozza meg az iratkezelésre 
valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat és hatásköröket, továbbá 
kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt. 
 
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. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 
intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 
használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 
dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és gyermek lista. 

http://www.kerekerdo-ovi.hu/
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Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 
óvodavezető 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 (az óvodatitkár és az óvodavezető-helyettesek) férhetnek hozzá. 
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II. Az óvoda köznevelési intézményként való működésére vonatkozó egyéb 
szabályok 

1. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai 
Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az 
egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve 
a kulturális tevékenységgel függ össze. 

2. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé 
A televízió, a rádió, az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 
nyilatkozatnak minősül. Az óvodavezető minden esetben tájékoztatja a nyilatkozattételről a 
fenntartót.  
A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az óvoda dolgozóinak az alábbi 
szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 
óvodavezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.  

 Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak 
udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon.  

 A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a 
nyilatkozó felel.  

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 
titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az óvoda jó hírnevére és érdekeire. 

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 
amelynek időelőtti nyilvánosságra hozatala az óvoda tevékenységében, működésében 
zavart, anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a 
döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.  

 A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés 
előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely 
az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.  

3. Az intézmény lobogózás szabályai 
Az intézmény homlokzatára a Magyar Köztársaság lobogóját és az európai lobogót 100 x 200 
cm méretben, 2,5 m zászlórúddal kell kitűzni. A lobogó szövete az MSZ 1361 – 1988 – as 
szabványnak megfelelő minőségű legyen. A lobogót háromhavonta kell tisztítani. A lobogó 
cseréjét a karbantartó végzi, a megfelelő balesetvédelmi előírásoknak megfelelően. 

A lobogót elhasználódás esetén cserélni kell. 

A címer a zászlók mellett helyezkedik el, az épület homlokzatfalán. 

4. A fakultatív hit és vallásoktatás feltételeinek biztosítása 
Óvodai nevelési programunkban biztosítjuk a vallási és világnézeti semlegességet: 
önkormányzati óvodaként nem vagyunk elkötelezettek egyetlen vallás vagy világnézet mellett 
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sem. Az óvoda programja, működése, tevékenysége és irányítása vallási és világnézeti 
tanítások igazságáról nem foglal állást.  

Ugyanakkor, tiszteletben tartjuk a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti 
meggyőződésüknek megfelelő nevelésben részesülhessenek gyermekeik. Nevelési időn kívül, 
az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve, a szülői 
igények alapján – lehetővé tesszük, hogy a gyermekek fakultatív hit- és vallásismereti 
oktatásban vegyenek részt. 

5. Hivatali titok megőrzése 
Az intézmény minden alkalmazottja köteles a hivatali titkot megtartani, nem közölhet 
illetéktelen személlyel olyan adatokat, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott 
tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos 
következménnyel járhat.  
Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és 
amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené.  
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója 
köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.  
  
Óvodánkban hivatali titoknak minősülnek a következők:  

 amit a jogszabály annak minősít,  
 a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok  

 a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adatok  
 továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása, 

illetve  

 az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban írásban annak 
minősít.  
Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vezetői beosztást betöltők részére. 




