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BEVEZETŐ 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében 

foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan 

működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok 

közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása 

érdekében az  

DELFINO ÓVODA 

 

nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján a következő  

 

Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el.1 

 

1. Általános rendelkezések 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az Óvoda, mint nevelési-

oktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső 

kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály 

nem utal más hatáskörbe. 

Célja: az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan intézményi működés 

garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti 

kapcsolat erősítése. 

 

1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 

Jelen SZMSZ kiterjed az intézmény valamennyi munkatársára, az óvodába járó gyermekek 

közösségére. 

 

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi hatálya2  

• Az óvodába járó gyermekek,  

• A gyermekek szülei vagy a törvényes képviselői, 

• A nevelőtestület, 

• Az óvodavezető, 

• A nevelőmunkát segítők, 

• Intézményben tartózkodó egyéb személyek 

 

 
1 Az államháztartásról szóló tv. Végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kor.r. 13.§ és a 20/2012. EMMI rendelet 4.§., Nkt.25.§. 

2 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 4§ 
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1.3.  A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépése 

Az SZMSZ elkészítéséért az intézményvezető felelős, és azt a nevelőtestület fogadja el3  

Az SZMSZ határozatlan időre szól. 

 

1.4. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának módja 

Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési tekintetben 

változás áll be, illetve, ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot 

tesz. 

1.5. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Az SZMSZ-t az Óvodavezető módosítja, a Nevelőtestület fogadja el.  

A módosított SZMSZ –t meg kell küldeni a Fenntartónak elfogadás céljából, abban az esetben, ha 

SZMSZ-ben foglaltak többletköltséget rónak a fenntartóra.4  

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzatot jogszabályi alapja 

 

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

• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

• 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

• 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

• 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről  

• A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről.  

• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról (Műkr.) 

• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról (Vhr.)  

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról (Épr.) 

• 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok 

és szakágazatok osztályozási rendjéről 

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

általános követelményeiről 

 
3 Nkt. ágazati tv. 25§ és 20/2012. (VIII.31) EMMI rend. 4§ 
4 Nkt. ágazati tv. 25§ (4) bek.) 
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• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve, és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve.  

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről  

 

Az intézmény hatályos alapító okirata  

Nevelőtestületi határozatok  

Vezetői utasítások  

Országos tanfelügyeleti kézikönyvek.  

Útmutató a pedagógusok minősítési rendjéhez 

Önértékelési kézikönyv Óvodák számára 

 

3. Az óvoda hivatalos adatai 

Az óvoda hivatalos neve: Delfino Óvoda 

Székhelye: 1116 Budapest, Kővirág sor 135. 

Az intézmény típusa: Óvoda 

OM azonosítója: 201972  

Az intézmény köznevelési feladata: óvodai nevelés  

Az óvoda vezetője: Vincze-Tasnádi Teodóra 

Az óvoda elérhetősége: Tel: +36-30-922-3985 

                                       E-mail: delfino@delfino.hu 

                                       Honlap: http://www.delfino.hu 

   Az óvoda csoportjainak száma: 1 vegyes korcsoport 

                                                       Maximálisan felvehető gyerek száma:22 fő 

                         Csoport neve: csillag csoport 

Az óvoda nyitva tartása: Ötnapos munkahétben naponta 8.00-tól 16.00–ig 

                     Egyéb tevékenységek:  16.00-18.00óráig 

 

Az alapító okirat kelte, alapítás időpontja:2012. május 21. 

Az óvoda alapítója: Delfino Kft (székhelye: 1116 Budapest, Kővirág sor 135) 

Nyilvántartásba vétel: Budapest Kormányhivatal által 605 számon,  

Működési engedély: Budapest Főváros Kormányhivatal BPB/12/04950-4/2013 

Fenntartó: Delfino Oktatási Nonprofit Kft. (rövidítve: Delfino Nonprofit Kft.) 

Államháztartási szakági besorolás szerint: 8510 Óvodai nevelés, iskolai előkészítő oktatás 

 

 

Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megnevezése: 

 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

mailto:delfino@delfino.hu
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 091140  Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkezés 

Kiegészítő tevékenység: 

            104030    gyermekek napközbeni ellátása 

Az óvoda fenntartója: DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. (rövidítve: Delfino Nonprofit Kft.) 

A fenntartó, alapító székhelye: 1116 Budapest, Kővirág sor 135. 

A Fenntartó képviselője: Kormos Mónika  

Elérhetősége: +3630/922-3985 

Az óvoda felügyeleti szerve (szakmai, gazdasági): DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. 

(rövidítve: Delfino Nonprofit Kft.) 

A fenntartó törvényességi, hatósági, szakmai felügyeleti szerve: Budapest Főváros 

Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Főosztály 1056 Budapest, Váci utca 62-64. 

 

Az intézményi bélyegző használatára a következő munkakörben dolgozók jogosultak: 

Az intézményi bélyegzők használatára a fenntartó, az óvoda vezetője és annak helyettese, 

amennyiben arra az óvoda vezető és a fenntartó felhatalmazza.  

Az óvoda bélyegzője kötelezettségvállalásra és ellenjegyzésre nem használható, intézményből 

továbbított iratok, dokumentumok, valamint az intézményre érvényes dokumentumok 

hitelesítésére használhatók. Zárt helyen tartása kötelező!  

 

Az intézmény körbélyegzővel és hosszú bélyegzővel rendelkezik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény képviseletére jogosultak: 

A mindenkor kinevezett Óvoda vezető, a Fenntartó, illetve a vezető távolléte esetén az SZMSZ-

ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó. 

 

 

 

 

 

 

 

Körbélyegző: 

Delfino Óvoda 

OM: 201972 

1116 Budapest, Kővirág sor 135. 

 

Hosszú bélyegző: 

Delfino Óvoda 

OM: 201972 

Adószám: 18508156-1-43 

1116 Budapest, Kővirág sor 135. 
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4. Az intézmény működésének rendje 

 

1.4. Nyitva tartás rendje 

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik. 

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

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

alakul. Az óvoda egész évben folyamatosan működik.  

A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1. napjától a következő év augusztus hó 31. napjáig tart.5  

 

A kreatív gyermekközpont nyitvatartási idő: reggel 800-1800óráig tart. A Delfino Óvoda nyitva-

tartása: 800-1600-ig tart. Ez idő alatt a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik. 

 

Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként legfeljebb 5 alkalommal vehet igénybe a 

nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzés céljára használhat fel, melyről a 

szülők jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak az első szülői értekezleten valamint 

email formájában, hírlevélben értesülnek.  

A nevelés nélküli munkanapokon az óvoda zárva tart.  

 

A nyári zárva tartás rendje  

 

Az óvoda a fenntartó által meghatározza a nyári zárva tartást, február 15-ig tájékoztatja erről a 

szülőket. Az intézmény nyári zárva tartásának időpontjáról a szülőket hirdetmény formájában 

(email, honlap) tájékoztatjuk.  

A nyári zárva tartás ideje alatt a fenntartó által megállapított napon elektronikus kapcsolattartási 

formában  9–13 óráig hivatali ügyeletet kell tartani. 

Egyéb szünettel kapcsolatos intézkedés a fenntartó hatásköre, mely az óvoda vezetőjével 

egyeztetve, a szülők igényéhez igazítva születik meg. A szülők tájékoztatást a nevelési év elején 

kapnak.  

Rendkívüli szünet elrendelésére6 A Köznevelési törvény a rendkívüli szünet elrendeléséről az 

alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a 

nevelési-oktatási intézmény működtetése nem lehetséges, 

• az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető, 

• a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a fenntartó egyidejű értesítése 

mellett, 

 
5 Nkt. ágazati tv. 4§ 
6 Nkt. 30. § (5)   
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• a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében az Oktatási Hivatal rendkívüli 

szünetet rendel el. 

 

A rendkívüli szünet elrendelésének joga a veszélyhelyzet lokális kiterjedésének függvényében 

három szinten lehetséges: 

• a fővárosra és egy-egy megyére kiterjedő veszélyhelyzetben az Oktatási Hivatal, 

• a településre kiterjedő veszélyhelyzetben a település jegyzője, 

• az intézményre kiterjedő veszélyhelyzetben pedig az intézmény vezetője 

rendelheti el a rendkívüli szünetet.  

 

4.1.Gyermekek fogadása 

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

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

feltéve, hogy a hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelmét teljesítettük. A 

beiratkozás egész évben folyamatos, a szabad férőhely erejéig. 

 

Óvodáztatás megkezdésének feltétele a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 

óvodai foglalkozáson vesz részt. 

 

Nkt.45§ (2) bekezdés „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik 

életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A szülő kérelmét január 31.ig 

nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Az a gyermek, akinek esetében azt a felmentést 

engedélyező szerv javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt 

követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a köznevelési feladatot 

ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a 

gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

 

Az óvodai jelentkezések idejét és módját a fenntartó által meghatározottak szerint a beiratkozás 

előtt legalább 30 nappal hirdetményben nyilvánosságra hozza. 

 

Az óvodai elhelyezés megszűnése  

• a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon,  

• ha másik óvoda átvette, 

• az óvodai elhelyezést az óvodavezető fizetési hátralék miatt megszűntette - a szülő 

eredménytelen felszólítása után- a döntés jogerőre emelkedésének napján, 

• a gyermeket felvették az iskolába, 

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

amelyben a hatodik szakértői vélemény alapján hetedik életévét betölti. 
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Hiányzás igazolásának módja 

• A szülőnek a mulasztást igazolnia kell, ha a gyermek az óvodai tevékenységekből távol 

marad. 

• A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a  

o a szülő a hiányzást megelőzően - meghatározott nyomtatványon - tájékoztatja az 

óvodapedagógust, hogy a gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába 

hozni, 

o a gyermek beteg volt és orvosa távolmaradást igazolja, 

• Ha a távolmaradást nem igazolják a mulasztás igazolatlan. 

 

A gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján reggel 9 óráig be kell 

jelenteni.  

A két hetet meghaladó távollétet az intézményvezetőjével egyeztetni kell. 

Ha a gyermek három napnál hosszabb ideig betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással 

hozható az intézménybe. 

 

A térítési díj befizetésére vonatkozó szabályok 

Étkezési térítési díj fizetési kedvezmények mértékét és igénybevételük módját az intézmény 

fenntartója ad megfelelő módon tájékoztatást a szülőknek. 

 

4.2.Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

intézménnyel 

Az intézmény alkalmazottai közül bárki ajtót nyithat, miután tájékozódott, felvilágosítást kapott a 

belépni kívánó személy kilétéről. A látogatótól meg kell kérdezni, hogy milyen ügyben jelent 

meg, majd el kell kísérni a keresett személyhez. 

 

A fenntartói, szakértői, tanfelügyeleti és egyéb hivatalos vagy szakmai szervek képviselőit az 

óvodavezető fogadja. 

Az óvodai csoport és foglalkozások látogatását – a szülők kivételével – az óvodavezető 

engedélyezi. 

Ügynökök, üzletszerzők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet 

nem folytathatnak. 

 

4.3.Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

Az intézményi megemlékezések, a nemzeti és az egyéb ünnepek megünneplésének rendjét és 

módját a nevelési program, jelen szabályzat, továbbá a nevelési év rendjére vonatkozó éves 

munkaterv határozza meg. 
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Az éves munkatervben ki kell jelölni a rendezvény idejét és azt a pedagógust, aki az évi 

ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápoló rendezvények megszervezéséért, 

lebonyolításáért szakmailag felelős. 

 

Ünnepek, hagyományok, rendezvények: 

A környezetvédelmi jeles napokat, a gyermeki életéhez kapcsolódó ünnepeket aktuális, komplex 

módon jelenítjük meg a mindennapi tevékenységekben.  

 

Törekszünk az énekes,- mondókás, dramatikus játékok hitelesebb, élményszerűbb átadására. 

Gyakran használunk jellegzetes népi hangszereket, zajt keltő eszközöket. Természetes és sokrétű 

módon alkalmazzuk óvodai életünkben népköltészeti értékeinket és népmese hagyományainkat. 

A hagyományok ünnepek, ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú 

személyiségfejlesztésétől érzelmi életük gazdagításától. Megalapozzák a szűkebb és tágabb 

környezethez fűződő pozitív viszony alakulását, a népi kultúra ápolását. A felnőtt közösségekben 

hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés értékeinek erősítéséhez.  

Az óvodai ünnepeket, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan az óvoda Pedagógiai 

Programja tartalmazza.  

Az ünnepélyek, megemlékezések a gyermekek nemzeti identitástudatának fejlesztésére, 

hazaszeretetük mélyítésére, az egymás iránti tisztelet, türelem alakítására, a közös cselekvés 

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

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

kötelessége.  

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

intézményi megemlékezések, a nemzeti és nemzetiségi, valamint az egyéb ünnepek 

megünneplésének rendjét és módját a pedagógiai program, jelen szabályzat, továbbá a nevelési 

év rendjére vonatkozó éves munkaterv határozza meg.  

 

Hagyományok  

• A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának feladata, 

tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai 

fennmaradjanak.  

• A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének 

megőrzése, növelése.  

A hagyományápolás eszközei:  

• Ünnepségek, rendezvények  

Az intézmény hagyományai érintik:  

• az intézmény ellátottjait  

• a felnőtt dolgozókat  

• a szülőket 
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A hagyományápolás érvényesülhet az intézmény:  

• jelkép használatával  

• gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével  

• az intézmény belső dekorációjával  

Az óvoda nevét jelképező, logó megjelenítésének formái:  

• pólón  

• intézményi molinón  

• leveleken  

• meghívókon  

Rendezvényeken, kirándulásokon, közös óvodai ünnepeken a logó használatát szorgalmazzuk. A 

nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is 

Gyermek közösségek hagyományai  

A különböző ünnepi alkalmakor közös jó hangulatú programokat szervezünk:  

• Születésnapok megünneplése 

• Mihály napi vásár 

• Szüreti mulatság 

• Gyermeknap – Delfino nap 

• Anyák napja, Apák napja 

• Ballagás  

A gyermeki élet hagyományos ünnepei 

• Márton nap, Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 15., Húsvét, Október 23.  

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

• a gyermekek fejlettségének megfelelően, megünneplik a környezet, - és természetvédelem 

jeles napjait is: 

• Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja, Világtakarítási Nap, Állatok Világnapja, 

Földünkért Világnap, Autómentes nap, Föld napja  

• minden hónapban 1 alkalommal ZöldDelfino nap 

Egyéb rendezvények, események szervezésére a munkaterv és a nevelési terv szerint kerül sor. 

Megünneplésüket a Pedagógiai Program, a Munkaterv és a csoportnapló tartalmazzák. 

Alapelv 

Az ünnepekre, rendezvényekre lelkiekben gazdag, megfelelő színvonalú legyen a gyermekek 

felkészítése. A pedagógus mindig a gyermekek életkori sajátosságára, képességeire, 

rátermettségére és érdeklődésére építsen. 

Az intézmény rendszeresen ad tájékoztatást napi életéről, programjairól kiemelkedő eseményeiről 

a szülők számára elektronikus levélküldés formájában. 

Az intézményi szintű eseményeken az óvoda minden munkatársának részvétele kötelező az 

alkalomhoz illő öltözetben.  

Gyerekek születésnapját megünnepeljük. 
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A felnőtt közösség hagyományai: 

• szakmai napok, 

• házi bemutatók, 

• információs napok, 

• karácsonyi ünnepség, 

• pedagógusnap, 

 

Az ünnepek és hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, elvárások: 

• Az óvoda közösségi helyiségeinek az ünnephez illő feldíszítése. 

• Tájékoztató információk kihelyezése a program időpontja előtt legalább 2 héttel. 

• Projektterv készítése az intézményi szintű rendezvényekhez (feladat – felelős – 

határidő megjelölésével). 

• A rendezvényeken való aktív részvétel, a személyre szóló feladatok maradéktalan 

elvégzése. 

• Alkalomhoz illő öltözködés – egységes arculat tükrözése (sportrendezvényeken 

formapóló; nemzeti ünnepeken ünneplő ruha; farsangkor jelmez használata). 

 

5. Az intézmény működési alapdokumentumai: 

A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló 

alapdokumentumok határozzák meg. Az óvodavezető irányítja az intézmény stratégiai és operatív 

dokumentumainak koherens kialakítását. 

• Alapító Okirat 

• Óvoda Pedagógiai Programja 

• Óvoda éves munkaterve és beszámoló 

• Szervezeti és Működési Szabályzat 

• Házirend 

• Önértékelési terv 

• Továbbképzési Program, beiskolázási terv 

• Nevelési év eredményei 

Az óvoda alapdokumentumait az óvodavezető irodájában helyezzük el, az érdeklődő szülők 

betekinthessenek előre megbeszélt időpont szerint, ill. az óvoda honlapján a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően is közzé tesszük.7  

 

Az Alapító Okirat, tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, óvoda alapítás fenntartói 

akaratot rögzíti, biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. 

 
720/2012.(VIII.31.) EMMI Rendelet 82§ és 229/2012.(VIII.28.) Korm. rend. 
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Az Óvoda Pedagógiai Programja, tartalmazza8 az óvoda nevelési alapelveit, értékeit, 

célkitűzéseit, 

• Az óvoda alapdokumentuma az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján 

pedagógiai programot készít az óvodavezető a nevelőtestület egyetértésével. 

• Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek 

személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, 

• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését. 

• A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységét, 

• A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 

• Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

• A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, a nevelőtestület által 

szükségesnek tartott további elveket. 

 

Az Éves Munkaterv9 Az intézmény hivatalos feladatsora, amely a hosszú és rövidtávú 

intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységeket, munkafolyamatokat 

időre beosztott cselekvési terveket a felelősöket tartalmazza. Az éves munkaterv összhangban 

van a stratégiai dokumentumokkal. A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott. 

Az éves munkatervet az óvodavezető készíti el, a nevelőtestület elfogadja. A munkaterv a 

fenntartó egyetértésével lép hatályba.  

Tartalmazza: 

• az óvodai nevelés nélküli munkanapok, értekezletek, fogadóórák, nyílt napok 

időpontját, 

• a nyári és téli szünet időtartamát, óvodai dolgozók munkarendjét, 

• a nemzeti, óvodai ünnepek időpontját, az előre tervezhető értekezletek idejét, 

• az óvoda éves továbbképzési-, gyermekvédelmi,- önértékelési tervét, 

• a belső ellenőrző, értékelő tevékenységek ütemezését is 

 

Az óvodavezető rendszeresen meghatározza a nevelési év eredményeinek ismeretében az 

intézmény erősségeit és gyengeségeit, fejlesztendő területeit az éves beszámolóban. Az éves 

tervek és beszámolók egymásra épülnek. A beszámoló megállapítási alapján történik a következő 

nevelési év tervezése. 

 

Házirend10 Az óvoda házirendje a gyermeki, szülői jogokat, kötelességeket tartalmazza, ill. az 

intézmény zavartalan működésének legfontosabb szabályait. 

 

 
8 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 6§ és a Nkt. ágazati tv. 26§ 
9 (20/2012.(VIII.31.) EMMI Rendelet 3§) 
1020/2012.(VIII.31.) EMMI Rendelet 5§ és Nkt. ágazati tv. 25§ 
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Szervezeti és Működési szabályzat11  

Célja, hogy a pedagógiai program megvalósulásának jogszabályi hátterét biztosítsa. Szabályozza 

az intézmény külső és belső működést.  

Az SZMSZ meghatározza az Intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső 

rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó legfontosabb szabályokat, az Intézményben 

dolgozók alapvető jogait és kötelezettségeit. 

 

Intézmény önértékelési szabályzata:12 5 évre szóló terv. A pedagógusra, vezetőre, intézményre 

vonatkozó önértékelés folyamát határozza meg. A belső önértékelés csoport (BECS) tagjainak 

feladata, működés és kapcsolatártás rendjét határozza meg,  

 

Éves Önértékelési terv:13 Önértékelési csoport (BECS) készíti el és határozza, meg milyen 

időpontokban készíti el a kollégáinak az önértékelését. Az önértékeléshez az útmutatóban 

található szakmai anyag alapján állítja össze az önértékelési füzeteket.  

 

Továbbképzési program, beiskolázási terv:14 A pedagógusok továbbképzési terve tartalmazza 

a szakvizsgára, továbbképzésre, helyettesítésre, finanszírozásra vonatkozó óvoda saját előírásait. 

Továbbképzési program 5 évre a beiskolázási terv egy évre tervezi meg a pedagógusok 

továbbképzését. Az óvodavezető folyamatosan informálja kollégáit a konferenciák, előadások és 

egyéb továbbképzési lehetőségekről. Ösztönzi a nevelőtestületet az önálló információ szerzésre, 

önmaguk fejlesztésére, illetve önfejlesztésre. 

A továbbképzési programot a beiskolázási tervet az óvodavezető úgy állítja össze, hogy 

figyelembe veszi az egyéni életpályát és az intézmény szakmai céljait. 

A nevelőtestületen belül, jól működik a belső tudásmegosztás. 

 

Nevelési év eredményei:15 Az intézményben az óvodapedagógusok gyermeki fejlődést 

folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési 

eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. A szülők, pedagógusok 

elégedettségét összegyűjtik szükség esetén a következő nevelési évre fejlesztési javaslatokat 

jelölnek ki. 

Az operatív dokumentumokba beépülnek a mérési adatok és eredmények, az óvodavezető a 

nevelőtestület azonosítja, összegyűjti, értelmezi a mérési adatokat. Az intézmény jelenlegi és 

jövőbeli helyzetének szervezésében és irányításában felhasználja. 

A mérési eredmények megjelennek a beszámolóban és a munkatervben.  

 

 
11 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 4. § szerint 

12 Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65.§, 86-87§). 
13 2011. évi CXC Köznevelési törvény 64-65. § és 86-87. §, a 20/2012. EMMI rendelet 145-156. §, valamint a 326/2013. 

Kormányrendelet I. II. fejezete Önértékelési kézikönyv 
14 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről  
15 önértékelési kézikönyv negyedik kiadásának 4.3.3.1 fejezetében  
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A nevelőtestület kialakította a gyermek értékelésének közös alapelveit, hangsúlyosan megjelenik 

benne a fejlesztő jelleg. A nevelőtestület pedagógiai kultúrájába beépül a fejlesztő célú 

visszajelzés. Évente megtörténik az önértékelés keretében az elégedettségmérés, intézményi 

önértékelés, pedagógus értékelés, gyermeki fejlődés mérése. A gyermekek után követésének évek 

során kialakított rendje van. A gyerekek további eredményeit felhasználjuk a pedagógiai munka 

fejlesztésébe.   

 

A gyermekek fejlődésének nyomon követése; Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd, hallás, 

látás, mozgásfejlődésének eredményét követi és rögzíti, évente két alkalommal. A szülő kérésére, 

fogadó óra keretén belül az óvoda tájékoztatót készít a gyermek fejlődéséről, és javaslatot tesz a 

további fejlesztéshez. 

Az óvodapedagógus a fejlesztési tervek tervezése során az elfogadott pedagógiai program 

alapelvei alapján, önállóan szervezi a gyerekek egyéni fejlesztését. 

 

5.1.Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések  

Az óvoda alapdokumentumait az óvodavezető irodájában helyezzük el, az érdeklődő szülők 

betekinthessenek előre megbeszélt időpont szerint, ill. az óvoda honlapján a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően is közzé tesszük. 

A szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől. 

A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt az intézmény vezetője 

választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül 

meghatározásra.  

• Szóbeli érdeklődésre, szóbeli tájékoztatást kaphat az óvoda képviseletére jogosult 

személyektől.  

• Az óvodapedagógusok minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatást adnak a 

Házirendről (a tájékoztatás megtartásáról jegyzőkönyv készül).  

• A Házirendet és az éves Munkatervet, különösen az eseménynaptárt, az óvodai zárva 

tartási rendjét megjelenítjük óvodánk honlapján.  

 

Az Alapító Okirat elhelyezése  

Az Alapító Okirat a következő helyeken van elhelyezve:  

• a fenntartónál, 

• az óvoda vezetőjénél,  

• Oktatási Hivatal nyilvános felületén  

 

A működési alapdokumentumok elhelyezése  

• A felsorolt működési alapdokumentumok őrzése és nyilvános dokumentumként kezelése 

az óvodavezető feladata.  

• Irattári elhelyezésük kötelező.  
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A nyilvánosságot biztosítandó, az említett működési alapdokumentumok kihelyezése a következő 

helyekre történik meg:  

• intézményi honlapunk  

• az óvodavezetői iroda  

• KIR  

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

nem állók is.  

Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtti nyílt napon is 

választ kapjanak kérdéseikre.  

 

5.2.Az elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) 

révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet előírásainak 

megfelelően.  

Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az 

alábbi dokumentumok papíralapú másolatát: 

• Intézménytörzsre vonatkozó adatokat. 

• Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentéseket. 

• Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentéseket. 

• OSAP-jelentés. 

• Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot). 

• óvodai csoportnapló 

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény bélyegzőjével és az 

óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

Az egyéb, elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása és hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR alrendszerében, továbbá elektronikus adathordozón lementett formában 

tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az óvodavezető és a fenntartó férhetnek hozzá. 
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6. Az intézmény szervezeti felépítése 

Fenntartó                                                  

                                                                       

                        

 

Óvodavezető 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató és Szabályzat elkészült 2018. május 25-től, mely hatályba is lépett, erről 

a szülőket az első szülői értekezleten és a dolgozókat tájékoztattuk.  

 

6.1. Az óvoda vezetője 

 

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

vezető a Delfino Oktatási Nonprofit Kft. ügyvezetője által kerül kinevezésre az érvényes 

jogszabályoknak megfelelően. 

Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a Nemzeti Köznevelésről szóló ágazati törvény, 

a Közoktatási törvény érvényben levő paragrafusai, és azok rendeletei, az óvoda belső 

szabályzatai, valamint a Fenntartó határozza meg.  

 

Az óvoda vezetőjével szembeni általános elvárások  

• A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása.  

• A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása.  

• Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása.  

• Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása.  

• Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása.  

• Az intézmény jövőképének kialakítása során vegye figyelembe az intézmény külső és 

belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat.  

• Szervezze meg és irányítsa az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és 

nevelési elveinek megismerését és tanulási-tanítási folyamatokba épülését.  

Nevelőmunkát 

közvetlenül segítő 

alkalmazottak 
Nevelőtestület 

Szülők Egyéb munkakörben 

dolgozók 

Önértékelési csoport 
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• A pedagógiai program alapelveit hozza összhangba a vezetői pályázatában 

megfogalmazott jövőképpel.  

• Járványügyi veszélyhelyzet idején különösen reagáljon az intézményt érintő kihívásokra, 

kísérje figyelemmel a változásokat, azokat hatékonyan tervezze, szervezze és hajtsa 

végre.  

• Kizárólag hiteles forrásból informálódjon és döntéseit ennek megfelelően hozza meg.  

 

Az óvodavezető felelős: 

• az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

• az önértékelési rendszer működéséért,  

• az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, 

• az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a jogszabályi előírásoknak való folyamatos 

megfeleltetéséért, 

• az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyásáért, 

• a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, 

• a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért, 

• a nemzeti ünnepek méltó megszervezéséért, 

• a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, jelzőrendszer 

működtetéséért, 

• a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

• a munka- és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért, 

• Pandémiás időszakban hőségriadó idejében a szükséges intézkedések megszervezése 

• a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

• a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

• a humánerőforrás biztosításáért és fejlesztéséért, 

• a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért, 

• a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért, 

• a szabályzatok a munkaköri leírások betartásának biztosításáért,  

 

Az óvodavezető feladata: 

•    a nevelőtestület vezetése,   

•    a nevelőtestületi értekezlet előkészítése, vezetése,  

• a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, 

• a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 

• a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése, 

• a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

 személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 
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• az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörbe, 

• a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a foglalkoztatására, élet- és  

            munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben,  

• az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete,  

• a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott feladatok ellátása, 

• ésszerű, takarékos gazdálkodás megszervezése. 

• Szükség esetén Home Office beindításának előkészítése, működtetése  

 

Belső önértékeléssel kapcsolatos feladatai 

• a belső önértékelési (BECS) munka irányítása, szervezése, ellenőrzése 

• a partneri igény és elégedettség mérés eredményeinek összegzései, 

• intézkedési tervek elkészítése, 

• ügyel a határidők betartására, 

• segíti a külső minősítési és tanfelügyeleti ellenőrzés lefolytatást 

• megszervezi és irányítja az óvoda önértékelését 

• gondozza az önértékelési dokumentumokat, 

• folyamatosan képezi magát, képzéseken vesz részt. 

 

Az óvoda vezetője felel: 

• a szakmai hatékonyság, az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, 

• a használatába adott vagyon vagyonkezelői jogának rendeltetésszerű gyakorlásáért, 

• a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint 

annak teljességéért és hitelességéért, 

• az intézményi számviteli rendért, 

• a tanügyi nyilvántartások jogszabályban, továbbá intézményi szabályzatban 

(határozatban) rögzített vezetéséért, 

• az óvodai törzskönyv vezetéséért, 

• a helyettesítések megszervezéséért, 

• a helyettesítési napló vezetéséért, összesítéséért, elszámolásáért, 

• a szülői szervezet működésének segítéséért, 

• szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért, 

• a belső továbbképzések megszervezéséért, 

• az alkalmazotti értekezletek előkészítéséért, 

• a szakmai könyvtár fejlesztéséért. 

 

 

Az óvodavezető ellenőrzési feladatai: 

• csoportellenőrzéseket végez az éves munkatervben foglaltak szerint, 
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• ellenőrzi a mulasztási naplók, csoportnaplók vezetését, egyéni fejlődési naplók 

• ellenőrzi a reszortfelelősök munkáját, 

• ellenőrzi a HACCP-előírásoknak megfelelő munkavégzést, 

• ellenőrzi az intézményi szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelő munkavégzést. 

 

Beszámolási kötelezettsége kiterjed: 

• az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, 

• a belső ellenőrzések tapasztalataira, 

• az intézményt érintő, megoldandó problémák jelzésére, 

• évente egyszer írásban beszámol a fenntartónak az óvoda működéséről, 

 

6.1.1. A vezető helyettesítési rendje16  

Az óvodavezető szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint tartós akadályoztatása 

esetén a helyettesítést a fenntartó által megbízott személy vagy az óvodapedagógus látja el. 

Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

Intézkedési jogköre a gyermekek biztonságos megóvásával, illetve az intézmény működésével 

összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

A vezető helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

• a helyettesítőnek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető helyett, 

• a helyettesítő csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, 

halaszthatatlanok,  

• a helyettesítés során a jogszabályban, illetve az intézmény belső szabályzataiban, 

rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 

 

Az óvodavezető megbízásának hirtelen bármely okból megszűnése esetén a fenntartó megbízást 

ad az óvoda dolgozójának az új óvodavezető kiválasztásáig és megbízásáig a 326/2013. (VIII. 

30.) korormány rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a alkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 24.§.(1) 

bekezdése alapján. 

 

 

6.1.2. Kiadmányozási jog 

Kiadmányozási joggal a Fenntartó rendelkezik. A fenntartó távolléte estén a fenntartó 

megbízásával, illetve jóváhagyásával az óvodavezetőnek van kiadmányozási joga. 

Az óvoda cégszerű aláírásakor az aláíró: Fenntartó, óvodavezető. 

 
16 Nkt. ágazati tv. 4§ 
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Az óvodabélyegző használatára is a fenntartó és a fenntartó jóváhagyásával az óvodavezető 

jogosult. A használaton kívüli bélyegzőt el kell zárni. 

Képviselet aláírási jogkör  

Az óvoda képviselete és a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje:  

• Képviseleti és aláírási joga a vezetőnek van. 

• Az óvoda tulajdonában kettő darab pecsét van, melynek használatát az ügyviteli és 

iratkezelési szabályzat tartalmazza. 

 

6.2. Az óvodapedagógus 

Az óvodapedagógusok feladata az Nkt. 62. § (1) bekezdésében megfogalmazottakon túl:  

• Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos 

pedagógiai feladatokat.  

• Az érvényes intézményi pedagógiai programnak megfelelően, felelősséggel és önállóan, 

saját módszerei, valamint a vezető által augusztus 30-ig jóváhagyott saját ütemterve 

szerint nevel.  

• Az éves ütemtervben leírt foglalkozások megtartását kötelezően elvégzi. 

• Szakmai autonómiája, hogy a nevelőtestület által megfogalmazott és elfogadott ütemtervi 

kereteken felül szabadon választja meg a foglalkozásokhoz a módszereket és szakmai 

anyagot.  

• Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek értékelési 

rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a gyermekeket és azt 

ismerteti a szülőkkel.  

• Menedzseli a tehetséges gyermekeket, fejlesztésüket az óvoda által jóváhagyott fejlesztési 

tervben rögzíti.  

• Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására fejlesztésüket az 

óvoda által jóváhagyott fejlesztési tervben rögzíti.  

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

az amortizációt jelenti az óvodavezetőnek. 

• Csoportjában működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert  

• Csoportjában elvégzi az egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos 

feladatokat.  

• Munkájához szükséges ismeretek megszerzését folyamatos önképzéssel gazdagítja.  

• Szakmai adminisztrációs tevékenységéhez az informatikai eszközök használatának 

képességét folyamatosan fejleszti.  

• A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat 

megfelelően alkalmazza.  

• Önértékelését a külső tanfelügyeleti rendszerrel és az óvoda által kidolgozott saját 

elvárásokkal összhangban végzi el.  
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• Az önértékelés eredményeire alapozva a vezetővel egyeztetve öt évre szóló önfejlesztési 

tervet készít.  

• Adminisztrációs tevékenységét, alkalmazott módszereit az éves nevelési, tevékenységi 

tervhez illeszti.  

• Éves tervezését a pedagógiai programban leírt intézményi célokkal koherensen készíti el.  

• Tervező munkája, a tervezés dokumentumai, tervezési módszerei nyomon követhetőek, 

megvalósíthatóak és reálisak.  

• Vezetői megbízás alapján, feltétele a tanfolyam elvégzése, ellátja a diabéteszes 

gyermekek kezelését.  

• Tájékoztatja és segíti a szülőket a tankötelezettség elhalasztásának/megkezdésének 

törvényi változásairól, azok eljárási folyamatáról.  

• Járványügyi készenlét idején a családok támogatása az óvodáskorú gyermek testi és lelki 

szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, az 

erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, valamint az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés 

és nevelés megsegítése a szokásostól eltérő formában, többnyire információtechnológiai 

vagy számítástechnikai eszközök igénybevételével. – A Home Office kialakított 

munkarendje szerint az intézmény pedagógiai programjára és éves munkatervére 

alapozott feladatok ellátása. Lásd a saját intézmény aktualizált Pedagógiai Program, 

Munkaterv, vezetői utasítások, és egyéb tartalmakat a szülők számára kialakított 

intézményi idősávban, 

• A szülők számára, a gyermek személyiségét, érdeklődését és egyéni képességeit ismerve 

ajánljon olyan játékos tevékenységformákat, élményszerzési lehetőségeket, amelyeket a 

szülők gyermekükkel együtt otthonaikban is megvalósíthatnak.  

• Az infokommunikációs eszközök használatával online nyújtsanak segítséget és 

támogatást a szülők részére.  

• Amennyiben a gyakorlatban online közösségi felületen is kommunikálnak a szülőkkel – 

jelölje meg azokat az interneten elérhető információforrásokat is, amelyeken a szülők a 

közös és élmény teli otthoni hasznos tevékenységekhez, együtt játszáshoz a támogató 

segédanyagokat elérhetik (Oktatási Hivatal: Módszertani ajánlás). 

Az óvodapedagógus egyéb feladatai 

• az óvoda rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában való részvétel;  

• a gyermekek részére szervezett programokon való részvétel, illetve azok lebonyolításában 

történő közreműködés;  

• a szabadidős tevékenységek szervezésében való részvétel;  

• külön megbízás alapján a diabéteszes gyermekek ellátása,  

• a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban való részvétel; 
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Adminisztratív teendők ellátása:  

• Ötévente önértékelés elvégzése a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően, nevelőmunkája 

fejlesztése érdekében a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával a 

pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások és indikátorok, valamint az 

intézmény saját elvárásai alapján  

• az óvodavezetővel egyeztetve öt évre szóló egyéni önfejlesztési terv készítése  

• a felvételi és mulasztási napló naprakész vezetése  

• a gyermekek hiányzásainak igazolására szóló bizonylatok dokumentálása  

• a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció vezetése, mely tartalmazza a gyermek 

anamnézisét, valamint a testi (látás, hallás, mozgás), szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi 

fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre részleteiben lebontva 

az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően  

• a mérések adatainak vezetése, elemzése  

• az alkalmazott módszerek beválásának értékelése  

• az intézményvezetés kérésére szociometriai, pedagógiai felmérések elvégzése és 

összegzése  

• statisztikák határidőre történő elkészítése  

• a gyermek, szülőjének írásbeli nyilatkozatát beszerzi minden olyan óvodai, döntéshez, 

amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul  

• szülői értekezleteken gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről  

• szülői kérésre pedagógiai vélemény készítése az Oktatási Hivatalhoz benyújtandó 

kérelemhez, a tankötelezettség halasztása céljából.  

 

A pedagógus tevékenységével szemben támasztott belső elvárások  

• munkájának megkezdése előtt 10 perccel köteles megjelenni munkahelyén annak 

érdekében, hogy az aznapi foglalkozásokat előkészítse  

• viselkedése kulturált, egészséges életmódja pozitív minta, illemtudó,  

• korrekt és korszerű szakmai felkészültség és gyakorlat, valamint hatékony, magabiztos és 

sikeres működés (asszertivitás),  

• szociális érzékenység, beleérző képesség (empátia) és konfliktus-megoldó készség,  

• önzetlen, altruista (előnyöket, hasznot nem váró) és segítséget felajánló viselkedés,  

• nyílt emberi kapcsolatokra való készség, kommunikációs képesség, 

• viselkedésére jellemző a belső meggyőződésből származó humanitás és gyermekszeretet,  

• motivált a PP nevelési irányultságának megfelelő szakmai képzések elvégzésére,  

• felhasználja az intézményi mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai 

gyakorlatában,  

• a rendelkezésére álló eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket, az eszköz- és 

felszerelési jegyzékében szereplő eszközöket – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően 

használja,  
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• pedagógiai munkája során épít a gyermekek más forrásokból megszerzett tudására is.  

• alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítik,  

• kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket, épít a tanulási 

tevékenységeken belül megvalósítható koncentrációra, a partnerekkel való 

együttműködésre,  

• pedagógiai munkáját éves szinten, tematikus egységekre és foglalkozásokra bontva is 

megtervezi - a jogszabályi előírásoknak megfelelően,  

• tudatosan tervezi a foglalkozás céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket,  

• tudatosan törekszik a gyermekek motiválására, aktivizálására.  

• alkalmazza a differenciálás elvét,  

• épít a gyermekek szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket,  

• reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 

megvalósítását,  

• tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit,  

• munkájában figyelembe veszi a gyermekek eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből 

adódó sajátosságait,  

• céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző 

értékelési módszereket, eszközöket,  

• visszajelzései, értékelései a gyermekek felé világosak, egyértelműek, tárgyszerűek,  

• pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, 

amelyek elősegítik a gyermekek önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését,  

• munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál,  

• a kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs 

eszközöket (pl. internet, különböző infokommunikációs alkalmazások ismerete, 

használata),  

• saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti,  

• a PP-ben megfogalmazott feladatait a magas elvárásoknak megfelelően közvetíti a 

gyermekek, a pedagógustársak, illetve a szülők felé,  

• képes magát mind szóban, mind írásban a szakszerűen kifejezni (nyelvhasználat, szakmai 

- pedagógiai-kommunikációs felkészültség)  

• ismeri az óvodai nevelés világának humán tényezőit meghatározó gyermekek, 

pedagógusok, szülők értékrendjét, hagyományos és korszerű taneszközöket, 

szaktudományos kutatások eredményeit stb,  

• évente legalább egyszer részt vesz hospitáláson kollégájánál 

• a környezeti változásokhoz igazodó képzés mindennapi óvodai gyakorlatának támogatása 

a belső továbbképzésen való aktív részvétel 
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Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló feladatokra, 

illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki.  

Vegyen részt az ÁNTSZ (NNK)  előírásai szerinti kötelező munka alkalmassági vizsgálaton, az 

egészségügyi könyvet naprakész állapotban kell tartania.  

 

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

nevelőtestületnek. 

 

Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok  

Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is:  

• kirándulás, séta  

• színház, múzeum, kiállítás látogatás  

• sportprogramok 

 

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

gyermekük az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen.  

 

 Az óvodapedagógusok feladatai:  

• A fenntartó/óvodavezető e-mailben ill. egyéb szokásos módon tájékoztatják a szülőket a 

program helyéről, indulási és érkezési időpontjáról, az útvonalról, a közlekedési 

eszközről.  

• 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 ellenjegyezte.  

Különleges előírások:  

• A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani.  

• Tömegközlekedés igénybevételekor 8 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő - de minimum 

2 fő.  

• Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő.  

• Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.  

 

 

 

 

6.3. Dajka  

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok és a dajka(ák) az egyes tervezési időszakok feladatait 

rendszeresen megbeszélik. A csoport óvodapedagógusai folyamatosan tájékoztatják dajkájukat a 

gyermekek nevelését elősegítő, részére átadható információról. 
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Feladata:  

• Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket. közreműködik a 

gyermekek egész napi gondozásában a környezet rendjének, tisztaságának 

megteremtésében.  

• a naponta keletkező szemetet szelektív tárolóba helyezi,  

• a szőnyegeket naponta porszívózza,  

• a bútorokat naponta portalanítja, az asztalokat fertőtleníti  

• a helyiségekben naponta a takarítás ideje alatt szellőztetést végez,  

• a folyosókat, valamint a mellékhelyiségeket (felnőtt mosdó öltöző, irodák, nevelői szoba 

stb.) naponta tisztítószeres, fertőtlenítős bő vízzel felmossa,  

• gondoskodik a felnőtt mosdók eszközeinek tisztán tartásáról, előkészíti a higiéniai 

eszközöket,  

• havonta egyszer nagytakarítja a szobai berendezéseket,  

• gondoskodik az óvodai textíliák mosásáról, vasalásáról, szükség esetén megvarrja, 

karbantartja.  

• ellátja a környezetgondozási és baleset-megelőzési teendőket, kisebb baleseteknél 

elsősegélyt nyújt.  

• A biztonságos játék feltételeinek megteremtése, - a játékeszközök kezelése, tisztántartása, 

- baleset és fertőzésveszély elkerülése  

• Munkáját a gyermek óvodai napirendjéhez igazodva az óvónők irányítása mellett szervezi 

és végzi.  

• járványügyi helyzet idején az óvodapedagógus útmutatása alapján vesz részt az online 

feladatvégzésben,  

• vezetői utasításnak megfelelően munkarendjében ellátja a gyermekek reggeli és délutáni 

ügyeletét.  

• Segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában.  

• Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek 

kiosztásában, az edények leszedésében.  

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

gyermekek jelének figyelembevételével.  

• A terem szellőztetéséről rendszeresen, és szükség szerint gondoskodik  

• A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, 

az óvónő útmutatásait követve.  

• A gyermek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.  

• Segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását.  

• Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermek-

csoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre.  

• A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.  

• A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz.  
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• A HACCP előírásait betartja, kötelező vizsgákon megjelenik.  

 

 

Járványügyi készenlét idején:  

• alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni a munkaköri leírásában 

megfogalmazott területeken,  

• a padló és felülettisztításon túl a takarítás terjedjen ki az alábbiakra:  

• klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése; -  

• ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres 

tisztítására;  

• padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;  

• játékok, sporteszközök tisztítására;  

• radiátorok, csövek lemosására;  

• ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

• szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

• képek, tablók, világítótestek portalanítására;  

• pókhálók eltávolítására;  

• a fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását,  

• a takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, egészségét ne 

veszélyeztesse,  

• zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre,  

• az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen 

fertőtleníteni kell,  

• a felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a 

munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel,  

• a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú 

fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől 

védett tárolása, az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának 

elkerülése,  

• a kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot 

követően,  

A takarítás megvalósulását a vezető ellenőrzi. 

• A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét ne 

veszélyeztesse. 

• Textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása.  

 

 



DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. 

Delfino Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

29 

Szakmai követelmények  

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával 

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

elfogadás jellemző. A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli.  

A technikai dolgozók a gyermekekről a szülőknek tájékoztatást nem adhatnak. Nevelési 

kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja.  

 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, továbbá a csoport textíliáival, 

evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol. Beszámolási kötelezettsége szóban nevelési 

év végén.  

 

6.4. Alkalmazotti közösség  

Az intézmény dolgozói alkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és 

jogaikat a munka törvénykönyve mellett a alkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak 

egy része nevelő-oktató munkát végző pedagógus, a többi dolgozó a nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő más alkalmazott. Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott 

valamennyi alkalmazott tagja. Az óvoda alkalmazottainak jogait és kötelességeit, juttatásait, 

munkavégzésük főbb szabályait jogszabályok, munkaköri leírásaik, valamint a kollektív 

szerződés és a alkalmazotti szabályzat rögzítik. 

 

Az alkalmazotti közösség jogai  

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.  

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

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.  

A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken kívül 

az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az óvoda 

minden alkalmazottja és közössége. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés 

előkészítés során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell.  

- Egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott 

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

intézkedéssel ténylegesen egyetért.  

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

amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes 

felelősséggel egy személyben – testületi jogkör esetén a testület egyszerű többség 

(50%+1fő) alapján dönt.  

- A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.  

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos 

álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.  
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Az alkalmazotti közösség tagjainak részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírások 

szabályozzák.  

Az alkalmazottak munkarendjét nevelési évenként az óvoda munkaterve tartalmazza. A 

munkakörükkel kapcsolatos feladatok ellátásában munkarendjük kialakításában irányadó a 

munkaköri leírás, az óvoda vezetője által meghatározott eseti vagy tartós megbízásuk. 

 

Az alkalmazotti közösség kapcsolattartási rendje 

Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben alkalmazotti jogviszony, munkaviszony 

keretében pedagógus-munkakörben, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottak közössége alkotja. A nevelőtestület határozza meg alapvetően az 

intézmény tartalmi munkáját. A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket, a 

köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei, a munka törvénykönyve, a alkalmazotti törvény és 

annak végrehajtási rendelete az életpályamodell határozza meg és szabályozza.  

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező 

testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szerve, törvényben továbbá az e szabályzatban meghatározott kérdésekben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik.  

 

A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok  

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét az Nkt. 70. §.§-(2), 

valamint annak végrehajtási rendelete határozza meg.  

A nevelőtestület döntési, véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az 

intézményt érintő ügyben.  

A nevelőtestület döntési jogköre:  

• a pedagógiai program elfogadása,  

• az SZMSZ elfogadása,  

• az éves munkaterv elfogadása,  

• az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,  

• a továbbképzési program elfogadása,  

• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,  

• a házirend elfogadása,  

• jogszabályban meghatározott más ügyekben  

• önértékelési program elfogadása  

• a tanfelügyeleti intézményi ellenőrzés alapján készített intézkedési terv elfogadása  

• jogszabályban meghatározott más ügyek.  

 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az óvoda működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben szóbeli vagy írásbeli formában.  



DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. 

Delfino Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

31 

A szóbeli véleménynyilvánítás formái:  

• szakmai konzultáció;  

• értekezlet;  

• egyéb megbeszélések.  

• Az írásbeli észrevételek lehetséges formái:  

• félévente történő beszámolók;  

• a problémák, javaslatok írásban történő egyedi megfogalmazása esetleges megoldási 

javaslatokkal.  

 

A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő döntési jogköreit  

• Pedagógiai Program elfogadása  

• A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása  

• Házirend elfogadása  

• Az intézmény éves munkatervének elfogadása  

• Éves beszámoló elfogadása  

• Önértékelési program elfogadása  

• A tanfelügyeleti intézményi ellenőrzés alapján készített intézkedési terv elfogadása  

• A továbbképzési program elfogadása  

 

A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja a:  

• a Pedagógiai Program  

• a Szervezeti és Működési Szabályzat  

• a Házirend  

• a Munkaterv  

• az óvodai munkára irányuló átfogó értékelés, elemzés  

• az önértékelés és külső értékelés eredménye által készített intézkedési tervek 

elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat.  

 

A nevelőtestület rendes értekezletei  

A nevelőtestület rendes értekezleteit az éves munkatervben meghatározott napirenddel és 

időpontokban az óvodavezető hívja össze. Az óvoda nevelőtestülete egy nevelési év során az 

alábbi értekezleteket tartja:  

• nevelési évet nyitó értekezlet,  

• őszi nevelési értekezlet,  

• tavaszi nevelési értekezlet,  

• nevelési évet záró értekezlet.  
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Belső Önértékelési Csoport (BECS) 

Feladata: Az intézmény, vezető, pedagógus önértékelésének szervezése. A pedagógiai program 

megvalósításnak minőségi ellenőrzését végzi. A belső önértékelési csoport három főből áll 

(vezető, adatgyűjtő, rögzítő), de az intézmény valamennyi dolgozója részt vesz a munkájában. Az 

önértékelési csoport elkészíti az óvoda önértékelési szabályzatot, mellékletét képező - vezető, 

pedagógus, intézményi – elvárást. Éves önértékelési tervet elfogadtatja a nevelőtestülettel. 

Lebonyolítja a tanfelügyeleti ellenőrzések előtt a vezető, óvodapedagógus, intézményi 

önértékelést.  Vezetői és óvodapedagógusi önértékelés feltárt erősségekre és fejlesztendő 

területekre önfejlesztési tervet készít. Intézményi önértékelés erősségekre és fejlesztendő 

területekre intézkedési tervet készít. 

 

Az önértékelési csoport vezetőjének feladata (óvodavezető) 

• az intézményi önértékelés munkájának koordinálása 

• az adminisztrációs feladatok ellátása önértékeléssel kapcsolatban, 

• az önértékelési csoport munkájának irányítása. 

 

 

Szervezeti irányító csoportvezető feladata (óvodavezető) 

• Honvédelmi intézkedési tervet elkészíti, karbantartja. 

• Gondoskodik a rendszeres felülvizsgálatról, illetve szükség esetén a soron kívüli 

felülvizsgálatról. 

• A honvédelmi intézkedési tervet minden változtatás esetén megküldi az EMMI 

elektronikus címére. 

• Gondoskodik a honvédelmi intézkedési tervet megismerjék a dolgozók és felkészüljenek a 

végrehajtására. 

 

 

6.5. Munkarend 

Pedagógus munkaideje 

A köznevelésben az alkalmazottak körét, az alkalmazási feltételeket, a munkavégzés szabályait, 

az óvodapedagógus jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Köznevelésről szóló Törvény határozza 

meg.  

 

 

Heti kötelező óraszám: az Nkt. 62.§ (5)-(6) bekezdése, amely minden pedagógusra vonatkozik  

• kötött munkaidő csoportban a gyerekek fejlesztésével kell eltölteni: 32 óra (Nkt. 62.§ 

(8))  

• neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: 36 óra (Nkt. 62.§ (8)) legfeljebb heti négy 

órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a 
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nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti 

helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.  

• A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaideje hatvanöt 

százaléka, 26 óra lehet17  

• Reggel 8 óra előtt és a délutáni órákban pedagógiai asszisztens, dajka is elláthatja a 

gyermekek felügyeletét.18 

 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkarendje: 

A nem pedagógus alkalmazottak munkarendjét a Munkatörvénykönyv, a alkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban a fenntartó állapítja meg, az intézmény 

zavartalan működése érdekében. A feladatokat, jogokat és kötelességeket a dolgozók személyre 

szabott munkaköri leírása tartalmazza. 

 

Munkaidő nyilvántartás19 

Az alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának dokumentálását a mindenkori munkaidő 

nyilvántartási ív napi vezetése/aláírása biztosítja.  

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.  

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni:  

• a nevelés nélküli munkanapok időpontját és felhasználását  

• a szünetek időtartamát  

• a nemzeti és óvodai ünnepek megünneplésének időpontját  

• az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját  

• az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett 

időpontját.  

 

7. A pedagógiai munka ellenőrzésének rendje 20 

7.1. A belső ellenőrzés célja  

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendszere átfogja az óvodai nevelő-oktató munka 

egészét. Célja, hogy biztosítsa a fejlesztendő területek időben történő feltárását, mutasson rá a 

hiányosságok pótlására, erősítse meg a helyes gyakorlatot, s járuljon hozzá a jó módszerek 

népszerűsítéséhez fokozva ezzel a munka hatékonyságát  

 

A belső ellenőrzés szervezése  

A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az óvoda vezetője 

felelős. Az ellenőrzéseket, méréseket az ellenőrzést végzők ütemezik a pedagógiai program és az 

éves munkaterv alapján azzal, hogy előre értesítik az ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy 

 
17 Nkt. 62.§ (11) 
18 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5) 
19 Mt. 134.§ 
20 20/2012. EMMI rendelet 
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azok a munkát előkészíthessék, segíthessenek. A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, 

illetve az ellenőrzés természetének megfelelően, bejelentés nélkül is sor kerülhet az ellenőrzésre. 

Az ellenőrzések az óvoda önértékelési és a hozzá kapcsolódó értékelési szabályzatában lefektetett 

eljárásrend alapján, az ott megfogalmazott feladatkörökhöz kapcsolódó kompetenciák évenkénti 

vizsgálatával valósulnak meg óvodánkban az éves ellenőrzési terv alapján, melyet az intézmény 

éves munkaterve tartalmaz.  

Az ellenőrzésért felelős vezetők munkaköri leírása tartalmazza a feladat elvégzéséhez kapcsolódó 

hatásköröket, a hatáskörök mellé az ellenőrzések eredményeiről a beszámolási kötelezettségeket 

az óvoda vezetője felé.  

A belső ellenőrzés kiemelt szempontjait az óvoda önértékelési és értékelési szabályzata 

tartalmazza.  

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

Az ellenőrzési értékelési terv megvalósításáról szóló beszámolókat évente értékeljük. 

 

A belső ellenőrzés általános követelményei  

Az intézmény belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények azt szolgálják, hogy az 

ellenőrzés segítse a nevelés-oktatás minél eredményesebb megvalósítását.  

Ennek érdekében az ellenőrzéssel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy az:  

• segítse a szakmai, és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb ellátását;  

• legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze;  

• támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezze az intézmény 

működése során felmerülő megalapozatlan vagy helytelennek minősülő intézkedéseket, 

tévedéseket, hibákat, hiányosságokat;  

• segítse a vezetői utasítások végrehajtását;  

• járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a gazdálkodási 

fegyelem és a gazdálkodás javításához. 

 

Az ellenőrzés formái  

• foglalkozás ellenőrzés  

• beszámoltatás  

• eredményvizsgálatok, felmérések, értékelések  

• helyszíni ellenőrzések 

 

 

 

A vezetői belső ellenőrzés  

A vezetők irányító tevékenységük során kötelesek figyelemmel lenni az alábbiakra:  

• az óvodavezetői döntések végrehajtásával kapcsolatos szakmai és más jellegű 

információk elemzése, értékelése, ehhez az eseti vagy rendszeres statisztikai és egyéb 



DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. 

Delfino Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

35 

adatszolgáltatások, valamint a függetlenített/eseti megbízásos ellenőrzés jelentéseinek 

felhasználása;  

• a feladatok teljesítéséről, az intézkedések végrehajtásáról az alkalmazottak rendszeres és 

eseti beszámoltatása;  

• közvetlen tapasztalatok szerzése céljából a munkahelyen végzett helyszíni ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés ütemterve 

Időpont Ellenőrzés területe 

Szeptember Nevelési tervek, foglalkozási ütemtervek  Éves munka feladatai 

Október Év eleji felmérések  

Egyéb foglalkozások 

Egyéni foglalkozási tervek 

elkészítése, ellenőrzése  

November Foglalkozás látogatások Bemutatók 

December Féléves értékelések elkészítése  

Január  Naplók ellenőrzése Féléves beszámolók 

Február Foglalkozás  

látogatások 

Szakmai továbbképzések a 

tervek alapján 

Március Nyílt nap  

Április  Foglalkozás  

látogatások 

Munkaköri leírások, egyéb 

dokumentumok felülvizsgálat  

Június Év végi beszámolók, összesítő 

felmérések, statisztikák elkészítése 

Kirándulások programjának 

ellenőrzése 

Augusztus  Év végi beszámolók Javaslatok a következő 

nevelési 

 

Folyamatosan ellenőrzés területei:  

• a munkafegyelem (munkakezdés, ügyelet, szakszerű foglalkozásvezetés stb.);  

• a gyermekekkel való kapcsolattartás;  

• a munkatársi kapcsolatok minősége;  

• a csoportszobák és egyéb létesítmények színvonalának, esztétikájának megőrzése  

 

 

7.2.A Fenntartó ellenőrzései 

• az SzMSz,  és más belső szabályzatok/dokumentumok eljárásrendjének megtartását, 

jogszerűségét 
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• a működés és döntéshozatal jogszerűségeit (gyermekbalesetek megelőzése, 

gyermekvédelmi feladatok, nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtése). 

  

7.3.Külső pedagógiai ellenőrzés 

Az illetékes kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a köznevelési intézmény 

jogszabályi feltételeknek megfelelő működését. 

A feltárt hiányosságok, szabálytalanságok esetén: 

• felhívja az óvoda vezetőjét a szabálytalanság megszüntetésére – tájékoztatja az intézmény 

fenntartóját. 

• felügyeleti bírságot szabhat ki. 

Az oktatási hivatal pedagógiai munka színvonalának növelése érdekében tanfelügyeleti 

(vezetői, intézményi, komplex) ellenőrzéseket tart. 

Az óvoda erősségeit és fejleszthető területeit vizsgálja. A fejlesztendő területekre a vezető 

önfejlesztési tervet az intézmény fejlesztendő területeire a nevelőtestület intézkedési tervet készít. 

 

7.4. A jutalmazás elvei és formái 

 A jutalmazás szempontjai 

• Az óvoda etikai kódex szabályai értékei szerint dolgozik. 

• A pedagógus-, vezető-, intézmény elvárásai alapján végzi a munkát. 

• A vezető tudatos tervszerű rendszeres ellenőrző értékelő munkája alapján magas színvonalú 

munkát végez. 

• Képességeihez mérten kiemelkedő munkát végez. 

• Munkafegyelme példás, munkája kifogástalan. 

• Kitartó, segítő kollégáival szemben. 

• Munkatársaival kapcsolata jó, tartalmas, konstruktív 

• Részt vesz az óvoda által kezdeményezett pályázatok írásában, különböző rendezvényeken. 

• Adható: minimum egy éves munkában eltöltött idő után. 

• Megvonható: fegyelmi vétség esetén. 

 

 

8. Az intézmény belső kapcsolatai 

8.1.Az intézmény nevelőtestülete 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak és segítőjének közössége, 

nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozó szerve. 

 

 A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: 

• Az SZMSZ elfogadása  

• A Pedagógiai Program elfogadása 
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• A Házirend, Esélyegyenlőségi program, Gyakornoki Szabályzat elfogadása 

• Továbbképzési Program elfogadása 

• Intézményi önértékelési program elfogadása  

• Óvoda éves munkatervének elfogadása 

• Az óvodai munkát összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. 

• Az óvoda teljes nevelőtevékenységére kiterjedő kutatások, kísérletek indítása és 

értékelése. 

• A nevelőtestületi jogkör átruházásáról való döntés. 

• A nevelőtestület képviseletében eljáró személy megbízása. 

• Saját működése a fenntartó egyetértésével 

• Döntés hozatalának rendje 

• A csoportok szervezési elveinek megállapítása. 

• A szülőkkel való kapcsolattartás rendjének megállapítása. 

• Más külső szervekkel való kapcsolattartás elveinek meghatározása. 

 

A nevelőtestület értekezletei: 

• Évnyitó - évzáró nevelői értekezlet 

• Évi négy alkalommal munkatársi, ill. nevelői értekezlet, mely lehet kihelyezett, ill. 

tanulmányi kirándulással egybekötött. 

• Amennyiben a nevelőtestület többsége indokoltnak látja összehívható rendkívüli 

értekezlet is. 

• Havi rendszerességgel történhet az aktualitások megbeszélése. 

Az értekezletekről jegyzőkönyv, ill. feljegyzés készül szükség szerint. 

 

 

 

8.2. Szülői Szervezet  

A szülői szervezet további jogai 

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

dokumentumokat, információkat, így különösen, hogy a szülői szervezet élhessen a 

véleménynyilvánítási, javaslattevő jogával, ennek keretében véleményt nyilváníthasson, 

javaslatot tehessen az alábbi esetekben:  

• az SZMSZ megismerése 

• a pedagógiai program megismerése 

• a házirend elfogadása  

• éves munkaterv beszámoló éves mérési eredmények a szülőket érintő részekben 

megismerje  

• az ünnepélyek, megemlékezések rendje  

• rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás  
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• az adatkezelési szabályzat elfogadásakor gyermekeik személyes adatainak kezelésével 

kapcsolatban   

• az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában  

Egyéb jogával, így:  

• képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában  

• ha a szülői szervezet a gyermekeket érintő kérdésekben tájékozódni kíván, a kérést az 

óvodavezetőhöz kell címezni  

• a tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban vagy írásban, a szóbeli 

tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni a szülői szervezet 

képviselőjének a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a 

gyermekeket érintő ügyek tárgyalásánál, a meghívásról az óvodavezetőnek kell 

gondoskodnia.  

• a szülői szervezet jogszabályban meghatározott véleményezési és javaslattevő jogkörének 

eseteiben eljárva köteles írásban nyilatkozni. 

 

Szülői szervezet tájékoztatása 

Tájékoztatás a GDPR alapján történik. A gyerekek és a dolgozók személyes adatainak kezelését 

az óvoda jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átlátható módon végzi. 

Tájékoztatás formái: 

• Szülői értekezletek (évi 3x) 

• Fogadó órák előre egyeztetett időpontban 

• Nyílt napok 

• Intézményi faliújság 

• Napi találkozások 

• Intézmény honlapja. 

 

A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái  

• szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői szervezet 

vezetőjével,  

• járványügyi készenlét idején infokommunikációs eszközök igénybevételével történő 

kapcsolattartás (e-mail, Google Meet alkalmazásokon)  

 

 

9. A külső kapcsolattartás rendje  

Az intézmény a pedagógiai programjával összhangban azonosította a kulcsfontosságú 

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

szociális ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot 

tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel. Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel 
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fenntartott kapcsolataiban a fenntartó és az óvoda vezetője képviselik. Az éves munkatervben 

rögzítettek alapján, a nevelőtestület tagjai is kapcsolatot tartanak egyes intézményekkel.  

 

Bölcsőde, családi bölcsőde 

Komplex intézményként az épületen belül működő bölcsődében és családi napköziben a 

dolgozókkal napi kapcsolatot ápolunk. Ez nagyban megkönnyíti azoknak a gyerekeknek az 

óvodai beilleszkedését, akik nálunk kezdik meg óvodai életüket. Lehetőség szerint közös 

programokat is szervezünk a beszoktatás megkönnyítése céljából.  

 

Óvoda 

Folyamatos a kapcsolattartás a kerületi és az agglomerációban működő óvodákkal. 

A kapcsolattartás rendszeres formái 

• különböző értekezletek 

• fórumok 

 

Általános iskolák 

Óvodánkból évente kevés gyermek megy iskolába mivel vegyes életkorú csoportként működünk, 

és a gyermekek is szinte mind más iskolába mennek, de legalább a környékünkön található 

iskolákkal próbálunk jó kapcsolatot ápolni.  

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

megkönnyítése.  

A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel, szülői 

értekezlet.  

A nevelési év kezdetén együttműködési terv kialakítása, kölcsönös elfogadása megvalósítása, 

értékelése, korrigálása, különös tekintettel az iskolára való felkészítés feladatai tekintetében:  

• pedagógusok szakmai programjai  

• óvodások iskolával való ismerkedése  

• ünnepélyeken, szakmai programokon való kölcsönös részvétel  

• értekezletek  

• volt óvodásokkal kapcsolatos után követéses vizsgálat  

Az óvoda biztosítja, hogy az iskola kérésére információit a szülők felé továbbítja. 

Kapcsolattartó: óvodavezető 

 

 

A nevelőmunkát közvetlenül segítőkkel 

Az óvoda gyermekfogászattal, szükség szerint: a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó 

egészségügyi intézménnyel, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek szakorvosával 

való kapcsolattartás  

Kapcsolattartó: óvoda vezető 
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• A kapcsolat tartalma: a gyermekek egészségügyi ellátását, az egyéb iskola-egészségügyi 

feladatokat végző szervezet, az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve 

végzi a preventív munkát.  

• A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat egyeztetése  

 

Logopédus 

Logopédussal visszajelzés, szakvélemények, értékelés kapcsán a kapcsolattartás heti 

rendszerességgel, vagy amikor szükséges.  

Kapcsolattartó: óvodavezető 

Feladata:  

• a szülői engedélyek megléte mellett az óvodába járó gyerekek szűrése, a foglalkozások 

órarendjének kialakítása, a foglalkozások vezetése  

• együttműködés az óvodapedagógussal 

• kapcsolattartás az óvoda vezetőjével  

• a foglalkozások kötelező dokumentumainak vezetése  

• szülők tájékoztatása, fogadóóra tartása  

• szülői kérésre szakvéleményt készít az Oktatási Hivatalhoz benyújtandó kérelemhez, a 

tankötelezettség halasztása céljából  

• félévkor és a nevelési év végén összegző értékelés készítése  

 

Oktatási Hivatal  

A kapcsolattartás tartalma:  

• A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását 

kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre kérelmezheti a szülő az Oktatási 

Hivataltól. Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény 

(SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárásával 

összefüggésben végzett vizsgálat keretében a szülői kérelem benyújtására nyitva álló 

határidőn belül (január 18. napjáig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek 

további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem benyújtására 

nincs szükség. Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, az óvoda 

pedig annak alapján berögzíti az óvodában maradás tényét a köznevelés információs 

rendszerében (KIR).  

• A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény alapján értesíti a hivatalt, ha a 

gyermeket az óvodába nem íratták be.  

• Oktatás-képzés igénybevétele (pl. diabéteszes gyermekek ellátása)  

• Minősítések, tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolítása.  

• Digitális tartalmak elérése.  

Kapcsolattartó: óvodavezető 

Gyakorisága: szükség szerint 
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Fenntartó  

Kapcsolattartó: óvodavezető 

A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak 

való megfelelés, illetve az intézmény érdekeinek képviselete.  

Az intézmény/ óvoda vezető és a fenntartó kapcsolata folyamatos, mely kiterjed:  

• az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására  

• az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére,   

• az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére  

• az intézmény gazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére  

• az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka értékelésére,  

• a program alapján végzett értékelések nyilvánosságra hozására  

• járványügyi készenlét online kapcsolattartás a jogszabályban meghatározott feltételek 

biztosítása érdekében  

A kapcsolattartás formái:  

• szóbeli tájékoztatás  

• beszámolók, jelentések  

• egyeztető tárgyaláson, értekezleten való részvétel  

• a fenntartó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása  

• speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez, gazdálkodásához, szakmai 

munkájához kapcsolódóan 

• statisztikai adatszolgáltatás  

• az intézmény működésének és tartalmi munkájának értékelése  

Gyakoriság: szükség szerint 

 

Pedagógiai Oktatási Központok  

Kapcsolattartó:  óvodavezető  

A POK éves munkatervének, továbbképzési tervének, havi programterveinek megismerése, az 

érdeklődés szerinti részvétel biztosítása.  

• A POK könyvtárának, médiatárának használata  

• Megjelenő igény szerint szakmai segítség kérése  

• Szaktanácsadás  

• POK munkatársak meghívása a szakmai napokra  

Gyakorisága: évente, szükség szerint 

 

Az élelmezést ellátó szolgáltatóval való kapcsolattartás  

Tartalma: Az egészséges életmódra nevelés vonatkozásában az egészségfejlesztési program 

megvalósításának érdekében a vezető folyamatos kapcsolatot tart az élelmezést szolgáltató 

vezetőjével és dietetikusával a magas telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentésére 
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irányuló teendők egyeztetése, rögzítése és megvalósítása, valamint szükség szerint az 

ételallergiás, és cukorbeteg gyermekek ellátása érdekében.  

Kapcsolattartó: fenntartó 

Gyakorisága: havonta és szükség szerint 

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Kerületi Tagintézménye 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szinte sosem kell a Pedagógiai Szakszolgálat 

segítségét kérnünk. Óvodánkban nincsenek hátrányokkal, komolyabb problémákkal küzdő 

gyermekek.  

Kapcsolattartó: óvodavezető 

 

10. Óvó-védő előírások, intézkedések21  

 

10.1.Egészségügyi felügyelet és ellátásának rendje 

Az óvodavezető feladata 

Az egészségügyi felügyelet és az orvosi vizsgálatok megszervezése.  

Nevelési évenként meghatározott időpontban a védőnő látogatja az óvodát. 

Feladata:  

- A hajtetvesség szűrése. 

- Nevelési évenként minden gyermek egy alkalommal részt vesz fogorvosi vizsgálaton.  

A kötelező védőoltásokról a szülő gondoskodik! 

A tanköteles korú gyermekeknél az iskolai beiratkozás előtt a kötelező egészségügyi 

vizsgálatokat a háziorvos végzi. 

Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi (védőnői, fogorvosi, gyermekorvosi) munka 

feltételeit, gondoskodik a gyermekek szükséges óvónői felügyeletéről és szükség szerint a 

vizsgálatokra történő előkészítéséről. 

 

Dolgozók egészségügyi kötelezettségei 

Az intézményben csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy foglalkoztatható. 

Az óvodavezető gondoskodik a dolgozók évenkénti munka alkalmassági vizsgálatának 

lebonyolításáról. A vizsgálatot végző intézménnyel a Fenntartó köt szerződést.  

 

Az óvodavezető az orvos munkáját segíti a „kockázatértékelési” elkészíttetésével. Szükség 

szerint az óvodavezető elrendelheti a dolgozók soron kívüli vizsgálatát. Amennyiben a dolgozó 

nem tesz eleget a törvényi előírásoknak, úgy az intézmény vezetője vizsgálatot kezdeményezhet 

az érintett dolgozóval szemben.  

Az intézmény egészségügyi felügyeletét a kerület Népegészségügyi Intézet gyakorolja. 

 
21 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM r. és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 

168-169§. 
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Óvó-védő előírások, amelyeket a gyermekeknek meg kell tartani az óvodában való 

benntartózkodás során és a külső helyszíneken szervezett programokon való részvételkor  

• Az óvoda tálaló konyhájába csak egészségügyi könyvvel rendelkező személy léphet be. 

• Az egészségügyi előírások minden dolgozóra kötelező érvényűek. 

• Az étkezés igénybevétele a törvényi előírásoknak megfelelően történik. 

• A tálalás, mosogatás, a tisztasági előírások, valamint az ételkiosztás, az ételszállítás, az 

ételminta vétel és ezek dokumentálása HACCP előírásoknak megfelelően történik.  

• Az intézményen belül a szeszesital fogyasztása és a dohányzás tilos! 

 

A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek a megteremtéséért, és a 

gyermekbalesetek megelőzéséért, a feltétel rendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó 

óvodavezetői feladat. 

 

Az óvodában alkalmazottak általános feladata közé tartozik a gyermekek testi épségének 

megóvása.  

 

Minden óvodapedagógusnak a köznevelési törvényben előírt feladata, hogy a rábízott gyermekek 

részére átadja az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket, és ezek 

elsajátításáról meggyőződjék. Ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye 

fennáll, a szükséges intézkedést megtegye. 

 

Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi utasítás és 

a tűzriadó terv rendelkezéseit. (aláírásukkal igazolják.) Külső szakértő végzi a dolgozók 

oktatását.  

 

Különösen fontos ez, ha: 

• a csoportban balesetveszélyes eszközt használnak, pl. olló, tű stb. 

• az udvaron tartózkodnak, 

• ha különböző közlekedési eszközzel közlednek (kirándulás) 

• ha az utcán közlekednek 

• ha valamilyen rendezvényen vesznek részt 

• a séták alkalmával. 

 

Amennyiben az óvoda épületét a gyermekcsoportok elhagyják a gyermekek biztonsága 

érdekében 10 gyermekenként két felnőtt kísérőt biztosítani kell. 

 

Városon kívül szervezett kirándulás az óvodavezető és fenntartó engedélyével, és szülő 

engedélyező aláírásával történhet. Írásban kell rögzíteni az óvónőknek: a kirándulás helyét, 
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idejét, az indulás és érkezés várható időpontját, tervezett útvonalat, utaslistát-gyerekek, kísérőik 

neveit. 

 

Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott mozgásfejlesztő udvari játékokat vásárolhat. 

 

10.2.Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok  

Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét 

esetén:  

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt óvónői felügyelet 

kötelező. A balesetveszélyessé vált berendezési tárgyakat, játékokat észlelő felnőtt kötelessége 

jelenteni, vagy azonnal eltávolítani, a veszélyforrást tőle telhető módon megszüntetni. 

 

Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét 

esetén a szükséges intézkedéseket megtenni: 

• a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni, 

• ha szükséges orvost kell hívni, 

• ha a gyermek nem szállítható, orvoshoz kell vinni, 

• a balesetet, sérülést, okozó veszélyforrást azonnal meg kell szüntetni, 

• a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetőjének,  

• a balesetről és a megtörtént intézkedésekről a szülőt azonnal értesíteni kell. 

 

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

hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az orvos megérkezéséig 

nem szabad a gyermeket elmozdítani. 

Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni. 

Az óvodában történt balesetet, sérülést az óvodavezetőjének ki kell vizsgálni. A vizsgálat során 

tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési okokat. A vizsgálat 

eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése érdekében és a 

szükséges intézkedéseket az óvodavezetőnek meg kell tennie. 

 

A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az 

óvodavezető végzi. 

 

 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és a 

balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát 

meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a gyermek szülőjének. A 

jegyzőkönyv egy példányát az óvoda őrzi meg. 
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A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába 

legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek és 

dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

• a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 

• a tűz, 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni.  

Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről. Akadályoztatása 

esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  

• az intézmény fenntartóját, 

• tűz esetén a tűzoltóságot, 

• robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

• személyi sérülés esetén orvost vagy mentőket, 

• egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja. 

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

utasítására az épületben tartózkodó személyeket szóban értesíteni (riasztani) kell, valamint 

haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A kivonulás időtartalma 10 perc. 

Az épületből minden gyermek távozzon, ezért a csoport elhagyása előtt és a várakozási helyre 

történő megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolni a gyerekeket, 

 

Az épületbe érkező rendvédelmi szerveket az óvodavezető, illetve helyettese tájékoztatja a 

következőkről: 

• A rendkívüli esemény kezdete óta lezajló eseményekről. 

• A veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról. 

• Az épületben található veszélyes anyagokról. 

• A közmű vezetékek helyéről. 

• Az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról. 

• Az épület kiürítéséről. 

 

A rendvédelmi szervek helyszínre érkezése után a rendvédelmi szervek vezetőjének utasítása szerint 

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

Fenntartói utasítás tartalmazza, külső szakértő készíti el. A robbantással történő fenyegetés esetén 

szükséges teendők részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv”  tartalmazza. 

A tűzriadó terv dolgozókkal történő megismertetéséért, az óvoda vezetője a felelős. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy 

alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az óvodavezető a felelős. 

A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden dolgozójára kötelező érvényűek. 

 

10.3.Járvány veszélyhelyzet fennállásának eljárásrendje  

 Járvány veszélyhelyzet idején a mindenkori irányelveket a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

elvei, az Operatív Törzs és a Kormány rendeletei, az EMMI intézkedési tervei, az Önkormányzat 

rendelkezései adják. 

 A járványügyi eljárásoknak, rendelkezéseknek megfelelően a közegészségügyi előírásokat, és az 

életbelépő rendeleteket, szabályokat, az óvintézkedések eljárásrendjét tartsák be, melyekre 

felhívjuk a szülők figyelmét (pl.: kézfertőtlenítő, maszk, lábzsák használata, távolság tartás, 

hőmérőzés, szülők óvodában való bent tartózkodásának szabálya). 

 Járvány veszélyhelyzet fennállása alatt az óvodavezető az óvintézkedések érdekében 

egészségvédő szabályokat rendelhet el. 

Mindennapi nevelés-oktatás  

• A mindennapi nevelés-oktatás során, az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vesz részt.  

• A foglalkozásokon a maszk viselése vezetői intézkedéshez kötött.  

• Az általános higiéné betartása és betartatása fokozott fegyelmet igényel (mosdók 

használata, szappanos kézmosás, fertőtlenítés, köhögési etikett).  

• Folyamatos, vagy gyakori szellőztetéssel kell gondoskodni a friss levegő biztosításáról – 

időjárás és környező forgalom függvényében.  

• A csoportszobákban lehetőség szerint gondoskodni kell a gyermekek lazább 

elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek 

bevonásával. A gyermekek szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az 

oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a csoportszobán kívül 

elhelyezni.  

Takarítás, fertőtlenítés  

• A fertőtlenítő takarítás folyamatos, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(NNK) ajánlását.  

• A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 

tisztító́- és fertőtlenítő szereket a fenntartó rendelkezésre bocsájtja (ez pl. lehet 

többletköltség, amihez kell a fenntartói egyetértés)  
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10.4.Hőségriadó fennállásának eljárásrendje 

A hőhullámok idején kiemelt jelentőségű a gyors és összehangolt cselekvés. Ez is indokolja, 

hogy az óvoda valamennyi dolgozója és az óvodahasználó szülők egységes elvek mentén 

legyenek felkészültek a hőséghelyzet hatékony és komplex kezelése terén, valamint a 

hőhullámok utáni alapvető fontosságú regeneratív feladatokban. A tájékoztatás hírlevél 

formájában jut el a szülőkhöz. 

 

10.5. Különleges jogrend, veszélyhelyzetben követendő intézkedések 

• Munkavégzés biztonságos feltételeinek megteremtése. 

• Megbetegedés esetén eljárásrendnek megfelelő intézkedések. 

• Óvodán kívüli munkarend munkajogi jellemzői a kiadott intézkedési terv szerint. 

• Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők. 

• Veszélyeztetett munkavállalók érdekében szervezett intézkedések. 

 

11. Gyermekvédelmi munka megszervezése22 

 

Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért, a jelzőrendszer 

működtetésért. A nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos 

munka elősegítése. 

  

Az óvoda gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai: 

• gyermekvédelmi jelzőrendszert működtetni 

• felismerni, a problémákat, a hátrányos helyzetet okozó tüneteket, esetleg szakember 

segítségét kérni, 

• kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal (eset megbeszélés), 

• a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok folyamatos figyelemmel követése, 

• segítse és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézményi 

szintű megállapítását. 

  

Az óvodában folyó gyermekvédelmi munka céljait és feladatait az intézmény Pedagógiai 

Programja és az éves munkaterv tartalmazza. 

 

 

12. Egyebek 

 

Lobogózás szabályai  

 
22 1997.évi XXXI .tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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• A 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében „A nemzeti lobogót állandóan kitűzve 

kell tartani.”  

• A kormányrendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről előírja a 

középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fellobogózás 

szabályait.  

• A zászló minőségének állandó megtartásáról az óvoda vezető gondoskodik.  

 

Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé  

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek, valamint külső szerveknek adott mindennemű 

felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. 

Internetes portálokon, közösségi oldalakon nem nyilatkozhatnak az intézmény dolgozói az óvodát 

érintő kérdésekről. Egyéb témákban minden nyilvános oldalon kötelező a kulturált, etikai 

normákat szem előtt tartó szóbeli, írásbeli és képi megnyilvánulás, amely az óvoda hitelét nem 

rontja. 

Az óvodában bármilyen jellegű tevékenység (fényképezés, videó-felvétel, gyermekek 

megfigyelése) csak a szülők beleegyezésével és az óvodavezető engedélyével történhet. 

 

Hivatali titok megőrzése  

• amit a jogszabály annak minősít 

• a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok a gyermekek és a szülők 

személyiségi jogaihoz fűződő adat, 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. 

 

Ügyintézés rendje 

      A 35./2009.(XI.18) OKM rendelet a nevelési –oktatási intézmények működéséről 7.§ (2.) 

bekezdésében meghatározottak szerint a gyermekekkel kapcsolatos ügyekben haladéktalanul, de 

legkésőbb az iktatás napjától számított 22 munkanapon belül intézkedni kell. 

 

Reklámtevékenység  

• Tilos az olyan reklám, amely a gyermek fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 

károsíthatja. 

E tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra és a környezet védelmére neveléssel 

összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, valamint az oktatási 

tevékenység reklámjára, valamint az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen eseményt szervező 

vagy annak megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének, 

védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel, eseménnyel közvetlenül 

összefüggő megjelenítésére. 

• Az óvodai reklám nem zavarhatja a nevelőmunkát, különös tekintettel a nevelési évre, a 

tanítás rendjére.  
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 Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel  

Járványügyi készenlét esetén a jogszabályban meghatározottak szerint, a Házirend függelékében 

pontosítva.  

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők 

szerint történhet:  

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

gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely:  

• A gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetéséhez és óvónőnek felügyeletre átadásához, 

valamint a kísérő távozásához szükséges  

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

a távozáshoz szükséges  

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben:  

• a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény 

nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe  

• valamint minden más személy  

A külön engedélyt a fenntartótól, vagy az óvoda vezetőjétől kell kérni. Csak az általuk adott 

szóbeli engedély, és szükség szerint, egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben 

tartózkodni. 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni  

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

való érkezésekor.  

• A meghívottaknak az óvoda valamely rendezvényén való tartózkodásakor.  

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

való egyeztetés szerint történik.  

• Az óvodai csoport foglalkozásainak látogatását más személyek részére az óvodavezető 

engedélyezi.  

 

Ügynökök, üzletkötők, kereskedők belépésének, benntartózkodásának szabályai:  

• Belépésüket kötelező módon jelezni kell az óvodavezetőnek  

• Benntartózkodásuk, tevékenységük vezetői engedélyhez kötött, aki döntése 

meghozatalában kötelező módon veszi figyelembe az intézmény jellegét.  

• Az intézmény vezetője engedélyezheti kereskedők belépését, benntartózkodását  

• jótékonysági programokon  

• gyerekek részére szervezett programokon  

• az óvodai játszónapokon  

• ünnepkörökhöz kötődő gyermekkönyv terjesztésekor  

• az óvoda dologi beszerzéseihez kötődő ajánlatok megismerésekor (játék, tisztítószer, 

könyv…)  
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• A benntartózkodás az óvodavezető által jelölt helyiségben történik  

A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett időpontban, 

megfelelő információk beszerzését követően történhet  

Alkalmi ügynökök, kereskedők belépése, benntartózkodása TILOS! 

 

A telefonhasználat eljárásrendje  

A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma állapotban 

tarthatja magánál és csak kivételes, sürgős esetben használható. Az intézményi vonalas telefon 

kivételes, sürgős esetben használható magáncélra. A pedagógus a gyermekek között 

munkaidejében mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron 

nem használhatja.  

 

 Reklámtevékenység szabályai 

Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az 

egészséges életmóddal (korszerű táplálkozás, mozgás, stb.), a környezetvédelemmel (szelektív 

szemétgyűjtés, természetvédelem, stb.), a társadalmi, közéleti tevékenységgel, ill. kulturális 

tevékenységgel (színház, kulturális események, stb.) függ össze. 

 

A helyiségek használati rendje  

Az óvoda működési rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda Házirendje tartalmazza. 

  

A dohányzás szabályaira vonatkozó előírásokat a magasabb jogszabályok szabályozzák.  

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

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

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

az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie, a használat céljának és időpontjának 

megjelölésével. Az intézmény helyiségeinek nyitvatartási időn kívüli használatát indokolt esetben 

a vezető/fenntartó engedélyezi. Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésének megfelelően lehet 

használni.  

Az óvodában csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező munkavállaló dolgozhat.  

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.  

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

 

Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések 
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• A csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmak idején tartózkodhat (nyílt napok, 

ünnepélyek, szülői értekezlet, fogadóóra, előre megbeszélt időpontban.). 

• Az óvoda épületében az óvodai dolgozókon és a gyermekeken kívül csak a hivatalos 

ügyek intézői tartózkodhatnak.  

• Az intézménybe látogató személyek előre kötelesek egyeztetni a látogatásuk időpontjáról 

az ügyvezetővel (fenntartó), és az óvodavezetővel. Kivételt képez ez alól az ellenőrzésre jogosult 

hatóságok képviselői. (pl. Kormányhivatal szakhatóságai). 

• A gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén minden tíz gyermek után egy 

óvodapedagógust, és egy dajkát kell biztosítani.  

• Az óvodában működő sószobát az előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni.  A sószobát 

csak az a gyermek látogathatja, akinek a törvényes képviselője írásban nyilatkozik ennek 

engedélyezéséről. 

• Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, 

az Alapító Okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az óvoda épületeit, helyiségeit 

rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

• Az óvoda konyhájába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be. 

• Az óvodában tilos a reklám tevékenység kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az 

egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve 

kulturális tevékenységgel függ össze. 

• Az óvoda dolgozói továbbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az óvoda 

területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (kivéve: az óvoda által megszervezett 

könyv-, illetve vásár esetén.) 

• Az óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő 

szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek 

felügyeletét párt, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú 

tevékenység nem folytatható.  

 

13. Panaszkezelési szabályzat 

A szabályozás célja: 

A munkavégzés során a szülők, alkalmazottak körében keletkező problémák megfelelő 

szinten és a legkorábbi időpontban való megoldása.   

A szabályozás érintettjei: 

 Alkalmazotti kör, intézményvezető 

A szabályozásért felelős:  

Intézményvezető 

Határidő: a problémához rendelt 
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Eljárásrend: 

• A panaszt, a vélt, vagy valós problémát elsősorban és először a „bepanaszolttal” kell 

tisztázni korrekten, négyszemközt. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor tovább 

kell lépni a panaszkezelés szabályzata szerint. 

• Ha a panasz nem a megfelelő szintre érkezik, vissza kell utalni a megfelelőre, vissza kell 

utalni a megfelelőre, erről a panaszost értesíteni kell. 

• A panaszt legalább a II. szinttől írásba kell foglalni. 

• Amennyiben a probléma megoldásához türelmi időre van szükség, meghatározott 

időtartam után (pl. 1 hónap) az érintettek közösen értékelik a beválást. 

• A panaszkezelés rendjét az érintettekkel ismertetni kell. 

• A panaszokkal kapcsolatos dokumentációt erre a célra kijelölt dossziéban kell tartani. 

• Az intézményvezető ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat és 

értékeli a megvalósítást; illetve szükség esetén korrekciós javaslatot tesz és készít. 

 

A tevékenység szintjei, lépései 

 

1.A szülőkre vonatkozó panaszkezelési eljárásrend 

I.szint:  

• A panaszos saját, vagy gyermeke képviseletében a csoport óvodapedagógusához 

fordul problémájával fogadóóra keretében 

• Az óvodapedagógus megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem találja 

jogosnak, tisztázza a panaszossal az ügyet; ha jogos, tovább viszi az érintettek felé. 

• Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel és a panaszossal; ha ez eredményes, 

akkor a probléma megnyugtatóan zárul. 

• Az óvodapedagógus tájékoztatja az esetről az óvodavezetőt. 

Határidő: maximum 10 munkanap 

Felelős: óvodapedagógus 

II.szint:  

• Amennyiben a probléma túlnő a csoportvezető óvodapedagógus kompetenciáján, vagy 

az I. szinten nem sikerül azt megoldani, az érintett írásban az óvodavezetőhöz 

fordulhat panaszával. 

• A vezető egyeztet a panaszossal és az érintettel. 

• Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik, ha ez eredményes, akkor a probléma 

megnyugtatóan lezárul 

Határidő: 15 munkanap 

Felelős: intézményvezető 
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III.szint:  

• Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, illetve az első két szinten nem sikerül ezt 

megnyugtatóan rendezni, a panaszos jelezheti problémáját a fenntartó felé. 

• A fenntartó a vezető bevonásával megvizsgálja a panaszt és közösen megoldási 

javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

• Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Ha ez 

eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan zárult. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: fenntartó 

IV.szint:  

• A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, az ügy végig vitele után 

még a bírósági eljárás van hátra. Az eljárásokat jogszabályi előírások határozzák meg. 

 

2.Alkalmazottakra vonatkozó panaszkezelési eljárásrend 

 

I.szint:  

• A panaszos dolgozó problémájával a témakör felelőséhez fordul az alábbiak szerint: 

 

Gyermekekkel, szülőkkel kapcsolatos 

kérdések 

óvodavezető 

óvodapedagógus 

 

Neveléssel kapcsolatos kérdések 

 

óvodavezető 

 

Munkaügyi/munkajogi kérdések 

 

óvodavezető 

 

Munkaszervezési kérdések 

óvodavezető 

fenntartó 

 

Egyéb kérdések 

óvodavezető 

fenntartó 

 

• A felelős megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos, tisztázza az 

ügyet a panaszossal. Amennyiben jogos, tovább viszi az ügyet az érintettek felé. 

• Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel, a panaszossal. Ha ez eredményes, akkor 

a probléma megnyugtatóan lezárul. 

Határidő: 3 munkanap 

Felelős: a közvetlen felettes 

II.szint:  

• A témakör felelőse közvetíti az írásba foglalt panaszt a területért felelős vezető felé. 

• A vezető egyeztet a panaszossal és az érintettekkel. 
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• Az egyeztetés, megállapodást írásban rögzítik. Ha az eredményes, akkor a probléma 

megnyugtatóan lezárul.  

Határidő: 10 munkanap 

Felelős: vezető 

III.szint:  

• A panaszos bejelenti, vagy a vezető továbbítja a panaszt a fenntartó felé. 

• A fenntartó a vezető bevonásával megvizsgálja a panaszt, közösen megoldási 

javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

• Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Ha ez 

eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. 

Határidő: 30 munkanap 

Felelős: fenntartó 

IV.szint:  

• A panaszos bejelenti a panaszát az oktatási ombudsman felé, vagy bírósági keresettel 

él. Az eljárásokat jogszabályi előírások határozzák meg. 

 

 

A panaszkezelés lépéseit be kell tartani. A panaszkezelés során keletkezett 

dokumentumokat iktatni kell. 
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14. Záró rendelkezések  

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

nevelőtestülete fogadja el, az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet véleményének 

figyelembevételével, amely az óvodavezető jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó 

egyetértését nyilvánítja. 

 

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda mindenkori megelőző szervezeti és 

működési szabályzata.  

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező, 

megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.  

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően  

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a fenntartó, a nevelőtestület, a szülői 

közösség elnöke és a jogszabályi kötelezettség.  

 

Az SZMSZ nyilvánossága:  

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

valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és meghatározott körben 

használják helyiségeit.  

• Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.  

• A hozzáférhetőség biztosítását jelen Szabályzat tartalmazza. 
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15. Érvényességi nyilatkozat 

 

AZ SZMSZ  2022. november 25-én lép hatályba.  

Hatályát veszíti az előző 2020-ban készült SZMSZ. 

Az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása 

Felülvizsgálata: két évenként, jogszabályi és használhatósági szempontok figyelembevételével. 

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, írásban kezdeményezni a fenntartó és a nevelőtestület felé 

a felülvizsgálat tényét, idejét, módszerét, felelősöket. 

A módosítás indoka lehet: 

 jogszabályváltozás, 

 alapító okirat tartalmának változása, 

 Óvodai nevelés országos alapprogramjának változása, 

A módosítás során az elkészítésre vonatkozó legitimációs eljárást kell lefolytatni. 

AZ SZMSZ felülvizsgálatát 2024. augusztus 31-ig kell elvégeznie a nevelőtestületnek.  

 

AZ SZMSZ nyilvánossága 

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

óvodahasználóval. 

 AZ SZMSZ  foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

 A hozzáférhetőség biztosítását helyben szokásos módon ki kell hirdetni. 

 

Az óvoda SZMSZ-e nyilvános, honlapunkon olvasható, a szülők  tájékoztatást kapnak róla, 

illetve az óvodavezetőtől kikérhető. 
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16.Legitimáció 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat tekintetében véleményezési jogával élt az óvoda szülői 

szervezete. 23 

Kelt: Budapest, 2022. 11.24. 

 …………………………………… 

             Szülők képviseletében 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület 100% arányú „igen” szavazatával 

elfogadta.24 

Kelt: Budapest, 2022. 11.24. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az óvoda vezetője  jóváhagyta 

 

 

      P.H. 

…………………………………… 

Óvodavezető 

 

 

Szakértő véleményezte:                                                       ……………………………. 

                                                                                                    Mészáros Istvánné 

                                                                                                 szakértői ig. szám: SZ021041 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat tekintetében egyetértési jogával élt a fenntartó. 

 Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta. 

 

Kelt: Budapest, 2022. november 24. 

 

 

      P.H. 

   …………………………………… 

                     Fenntartó 

 

 

 
 

23- 24 Nkt. 25.§ (4) bekezdés és a 20/2012. EMMI rendelet 4.§ (5) bekezdés 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. közgyűlési értekezletén. 

Helye: DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. székhelyén 

Ideje: 2022. 11. 24. 1500 

Jelen vannak: Delfino Óvoda óvodavezetője, óvodapedagógusa 

                         DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. tagjai/ a mellékelt jelenléti ív alapján  

Igazoltan hiányzik 0 fő. 

Jegyzőkönyvvezető:  

Az óvodavezető köszönti a jelenlévőket, ismerteti a napirendi pontot: 

                     1. Delfino Óvoda  SZMSZ módosításának ismertetése. 

                     2. A közgyűlés tagjai kérdéseket tesznek fel az SZMSZ kapcsán. 

         3. A Kft. Közgyűlése megismerte SZMSZ  módosítását. 

Nyílt szavazás:   

   Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 

 

A Delfino Óvoda fenntartója az DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. közgyűlése  az SZMSZ 

módosításokkal egyetértett.  

Az SZMSZ módosítása külső szakértő bevonásával történt meg, mely többletköltséget ró a 

fenntartóra.  

  

HATÁROZAT 

A DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. a  ……../2022.sz határozatával SZMSZ módosításával 

egyetértett. 

DELFINO Oktatási Nonprofit Kft. ügyvezetője megköszöni a részvételt, bezárja az 

értekezletet.     

Budapest, 2022. 11. 24. 

Jegyzőkönyvvezető:............................. 

Hitelesítő:………………………….. ... 

 

Jelenléti ív: ……………………………  ………………………………….. 

       ……………………………..             ...................................................... 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: A Delfino Óvoda nevelői értekezletén. 

Helye: Delfino Óvoda irodája  

Ideje: 2022. 11. 24. 

Jelen vannak: Delfino Óvoda óvodavezetője 

Delfino Óvoda óvodapedagógusai 

/a mellékelt jelenléti ív alapján 2 fő/ 

Igazoltan hiányzik 0 fő. 

Jegyzőkönyvvezető: …………………………………… 

Az óvodavezető köszönti a jelenlévőket, ismerteti a napirendi pontot: 

I. A Delfino Óvoda: Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 

elfogadására 

II. „Megkérem a jelenlévőket, hogy kézfeltartással szavazzatok a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosításának elfogadásáról.” 

Nyílt szavazás:  nevelőtestület – 2 fő 

   Igen: 2 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 

A Nevelőtestület a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítását egyhangúan elfogadta. 

HATÁROZAT 

A Delfino Óvoda nevelőtestülete a ……../2020.sz határozatával a Szervezeti és Működési 

Szabályzatot módosítását elfogadta. 

Az Óvodavezető megköszöni a részvételt, bezárja az értekezletet. 

 

Budapest, 2022. ……………………    Jegyzőkönyvvezető   

 

Hitelesítő:…………………………..   

 

 

 

Jelenléti ív: ………………………………..  ……………………………………….. 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: A Delfino Óvoda szülői értekezletén. 

Helye: Delfino Óvoda székhelyén   

Ideje: 2022. 11. 24.. 14:00 

Jelen vannak: Delfino Óvoda óvodavezetője 

Óvoda szülői képviselők 

/ a mellékelt jelenléti ív alapján 3 fő/ 

Igazoltan hiányzik 0 fő. 

Jegyzőkönyvvezető: ................................... 

Az óvodavezető köszönti a jelenlévőket, ismerteti a napirendi pontot: 

1.A Delfino Óvoda SzMSz módosításának ismertetése,  

2. Megkérem a jelenlévőket, tegyenek fel kérdéseket a pedagógiai programmal  

kapcsolatban.  

3. A szülők az SZMSZ módosítását megismerték és  

Nyílt szavazás:  szülő –3 fő 

   Igen: 3 fő Nem: 0 fő Tartózkodott: 0 fő 

 HATÁROZAT 

A Delfino Óvoda szülői közössége a  …../2022.sz határozatával az SZMSZ módosítását 

megismerték és véleményezték.  

Az Óvodavezető megköszöni a részvételt, bezárja az értekezletet. 

Budapest, 2022. 11. 24. 

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

Hitelesítő                                                                        Jegyzőkönyv vezető   

  

         

Jelenléti ív: ……………………………  ……………………………… 


