A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata
A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

_ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
_ 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény
módosításáról
_ 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
_ 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról
_ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
_ 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról (Ámr.)
_ 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
_ 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
_ 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
_ 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól
_ 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes
szabályairól
_ 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról
_ 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről
_ 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről
_ 1995. évi LXVI. törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről
_ 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári
védelem ágazati feladatairól
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A Tündérvár Óvoda Szervezeti és működési szabályzata egységes szerkezetben a
törvényi módosításokkal
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.

Az óvoda
OM- azonosítószáma:
neve:
rövidített neve:
székhelye:
statisztikai törzsszáma:
számlaszáma:

2.

030391
Tündérvár Óvoda Kunsziget
Tündérvár Óvoda
9184Kunsziget József Attila utca 2/a
370433200
OTP Bank Rt. 11707337-15370433-00000000

Az óvoda
alapító szerve:
alapításának éve:
fenntartója, irányítója és
felügyeleti szerve:
alapító okiratának száma, kelte:
működési körzete:
csoportszáma:
maximális gyermeklétszám:
engedélyezett létszám:

Kunsziget Község Önkormányzata Kunsziget József Attila utca 2
1978.április 18.
Kunsziget Község Önkormányzata
139/2014.(V.29.)
Kunsziget község, továbbá az intézmény szabad kapacitása
terhére a közigazgatási területén kívülről is felvehető gyermekek
3
75fő
75fő

3. Az óvoda jogállása
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Önálló jogi
személy, az alapító okirat rendelkezése szerint részben önálló költségvetési szerv, az előirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági
feladatokat

Dunaszegi

Közös

Önkormányzati

Hivatala

látja

el.

A munkamegosztás,

a

felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét Együttműködési
megállapodás rögzíti.
- Az intézmény engedélyezett létszámát Kunsziget Község Önkormányzatának mindenkori hatályos
költségvetési rendelete tartalmazza.
3.1. Személyi hatálya (kiterjed)
- Óvodába járó gyermekek közösségére
- Gyermekek szüleire, törvényes képviselőire
- Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra
- Az óvodával jogviszonyban nem állók, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra,
akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.
3.2. Időbeli hatálya (kiterjed)
-

A Szervezeti és Működési Szabályzat a vezető jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba, és
határozatlan időre szól.
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-

Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, illetve a nevelőtestület
erre javaslatot tesz.

-

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző Szervezeti és Működési
Szabályzata.

3.3 Területi hatálya (kiterjed)
-

Az óvoda területére

-

Az óvoda által szervezett pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli
programokra

Az intézmény alaptevékenysége:

Államháztartási szakágazati besorolás:851020 Óvodai nevelés
Kormányzati funkciók, szakmai alaptevékenységek megnevezése

Száma

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091110

Óvodai intézményi étkeztetés

096010

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

091120

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091140

Az intézmény alanya az ÁFÁ-nak. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

4. Az óvoda alapfeladata
Az óvoda alapfeladata az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermek
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokat is.
Az óvodai nevelőmunka az Óvodai nevelési országos alapprogramjára épülő -a nevelőtestület által
elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott – helyi óvodai nevelési program alapján folyik.
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5. Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok:
-

2011.évi CXC.tv. a Nemzeti Köznevelésről

-

A közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992.XXXIII.tv. /Kjt./ és
annak végrehajtási utasítására hozott 138/1992. /X.8/ Kormányrendelet.

-

1997. évi XXXXI tv.a gyermekvédelemről és a Gyámügyi igazgatásról

-

2003.évi CXXV tv. Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről

-

2008.évi XXXI tv. Esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő
előmozdítását szolgáló egyes tv. Módosításáról

-

2/2005 (III.1) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése irányelve és
a SNI tanulók iskolai oktatása irányelve kiadásáról

-

Az óvoda Mentálhigiénés programja: Program a gyermekek testi-lelki egészségégért a
szeretet erejével

-

A

kormány

255/2009.

(XI.20.)

Korm.

rendelet

az

Óvodai

nevelés

országos

alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VII.28.) Korm. rendelet módosításáról.
-

Az óvoda alapító okirata

-

2011.évi CXII.tv. az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról

-

2012.évi CXXX. IV tv a Nemzeti Köznevelésről szóló Törvény módosításáról

-

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

-

229/212. (VIII.28.) Korm rend. A nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

-

2011. évi CXCV tv. az államháztartásról

-

368/2011. (XII.31.) Korm rend. az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról

-

2012. évi tv. A Munka Törvénykönyvéről

-

2012. évi II.tv. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről

-

2011. évi CIXXIX tv. A nemzetiségek jogairól

-

62/211. (XII.29.) BM rend. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

-

28/2012. (VIII.3.) NGM rend. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységek
végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről

-

1993. évi XCIII. tv a munkavédelemről

-

335/2005 (XII.29. ) Korm rend a Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről

-

1995. évi IXVI. tv. a közokiratokról, a közlevéltárakról, és a magánlevéltári anyag
védelméről
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II. AZ ÓVODA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
1.

Szervezeti felépítés
Vezető beosztás:
magasabb vezető beosztású:

óvodavezető

2.

Az óvoda alkalmazotti közösségét a székhelyen foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott
alkotja.

3.

Az óvoda nevelőtestületét a székhelyén és telephelyén foglalkoztatott óvodapedagógusok
alkotják. A székhelyen, valamint a tagóvodában működő óvodapedagógusok önálló közösséget is
alkothatnak.

4.

Szakmai munkaközösséget hozhatnak létre az óvodapedagógusok azonos feladatok ellátására a
székhelyen és a tagóvodában.

5.

Az óvoda minőségfejlesztési csoportjának tevékenysége egységesen fogja át az óvoda
tevékenységét.

6.

Az óvoda nevelő tevékenységét a dajkák segítik.

7.

Pedagógiai asszisztens a gyermekek nevelésével, ellátásával kapcsolatos tevékenységeket végzi.

III. A VEZETŐ FELADATAI, A VEZETŐ ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK
KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, A BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS
RENDJE, FORMÁJA
1.

Vezető feladatai

1.1 Óvodavezető: az óvoda egyszemélyi felelős vezetője.
Az óvodavezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatásról szóló törvény állapítja

meg.
a)

Az óvodavezető felelős

az óvoda szakszerű és törvényes működéséért,
a takarékos gazdálkodásért,
a pedagógiai munkáért,
az óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért,
a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért,
a nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
a gyermekbalesetek megelőzéséért,
a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a
továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,
a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért,
az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért,
gondoskodik a katasztrófa tűz-és polgárvédelmi munka- és balesetvédelmi, előírások betartásáért,
(részletes szabályait a munkavédelmi szabályzat és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza)
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az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az
igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság mellett,
a nem dohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért,
jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért;
b)

gyakorolja a munkáltatói jogkört;

c)

dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy
közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe;

d)

képviseli az intézményt;

e)

az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja;

f)

feladatkörébe tartozik különösen:

a nevelőtestület vezetése,
a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és
ellenőrzése,
az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a pénzügyi-gazdasági
feladatokban való megállapodásban rögzített munkamegosztás szerinti közreműködés,
 munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, közalkalmazotti megbízottal, szülői szervezetekkel való
együttműködés,
a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése,
a gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor, hogy
gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg,
a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása,
a gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése,
a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők azt
igénylik,
a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre fizetési
kötelezettség hárul,
az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által meghatározottak
szerint, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal,
az igazgatási feladatok ellátása, így különösen:
– az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan
gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén van, a gyámhatóság
értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte,
– a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása,
jogszabály szerinti javaslatok megtétele,
– a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a
felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az
igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden
olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja;
g)

kizárólagos jogkörébe tartozik:



a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása,

 a kötelezettségvállalás,
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 a kiadmányozás az óvoda egésze tekintetében:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

az óvoda működését megállapító szabályokat, vezetői intézkedéseket
helyi önkormányzatot érintő, az intézmény nevében kiadott leveleket
szakigazgatási és szakhatósági szervek,vezetői részére címzett iratokat
a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések
iratait
óvodai beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések
dokumentumait,
intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat
előirányzat módosításokat,
mindazon iratokat, melyek az óvoda egészét érintik
rendszeres statisztikai jelentéseket,
mindazon iratokat, amelyekben a kiadmányozás jogát magának tartotta fenn.

 a fenntartó előtti képviselet;

h)

közvetlenül irányítja az óvodapedagógusokat és kisegítő alkalmazottakat.

2.

A helyettesítés rendje

2.1 Az óvodavezetőt akadályoztatása esetén helyettesítik az 1.2 pontban írtak szerint.
2.2 Az óvodavezető az óvodában szükségessé váló vezetői helyettesítési feladatokra a óvodában
működő óvodapedagógusnak adhat megbízást.
2.3 A-vezetőt akadályoztatása esetén az általa megbízott óvodapedagógus helyettesíti.
2.4 A reggel 6 óra 30 perctől 7 óra 30 percig, illetve a 15 órától 16 óra 30 percig terjedő időben a
vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát
végző óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus
jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának
megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
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3.

A szervezet működése

3.1 Nevelőtestületi értekezletet kell tartani:












a nevelési program és módosítása elfogadására,
a Szervezeti és működési szabályzat, valamint módosítása elfogadására,
a nevelési év előkészítésére, a munkaterv elfogadására,
az óvoda éves munkájának értékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadására,
a nevelőtestület képviseletében eljáró óvodapedagógus kiválasztására,
a házirend elfogadására,
az ötéves pedagógus-továbbképzési terv elfogadására,
az óvodavezetői pályáztatáshoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény
kialakítására,
a nevelőtestület véleményének kikérésére a vezető megbízása, illetve megbízás visszavonása
előtt, az óvodapedagógusok külön megbízása előtt,
nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság megkeresésére a hetedik évet
betöltött gyermek újabb nevelési évének megkezdéséhez szükséges egyetértés megadására,
jogszabályban meghatározott esetekben.

3.2 Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha




az óvodavezető összehívja,
a nevelőtestület egyharmada kéri,
óvodaszék, szülői szervezet kezdeményezi, akkor, ha a kezdeményezést a nevelőtestület
elfogadta.

3.3 Az óvoda nevelőtestülete önállóan működhet, illetve hozhat döntést azokban az ügyekben,
amelyek kizárólag saját szervezeti egységüket érintik.
3.4 Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok,
valamint az óvodai nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák és a konyhai kisegítő bevonását az
óvodát érintő ügyekben.
3.5 Alkalmazotti értekezletet kell tartani:
a közoktatásról szóló törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes véleményezésére,
amelyek az óvoda megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének
megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetői megbízással
kapcsolatosak, továbbá
az óvodai minőségirányítási program elfogadására.
3.6 A dajkák munkaértekezleteit az óvodavezető hívja össze az éves munkaterv szerint. Rendkívüli
esetben is az óvodavezető engedélyével hívható össze.
3.7 A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az óvodavezető hívja össze az
intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével.
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4.

A vezető valamint a szülői szervezet (SZM) közti kapcsolattartás formája

4.1 A szülői szervezettel való együttműködés szervezése az óvodavezető feladata. Az óvodavezető és
a szülői szervezet képviselője az együttműködés tartalmát és formáját az óvodai munkaterv és a
szülői szervezet munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. A szülői szervezet működési
feltételeinek biztosításáról az óvodavezető gondoskodik.
4.2 A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak
tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek egyetértési vagy véleményezési jogosultsága
van. A meghívókhoz mellékelni kell az előterjesztés írásos anyagát. A meghívót az értekezletet
megelőzően 8 nappal korábban kell megküldeni.
–
–

A szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol
az SZMSZ elfogadásakor a jogszabályban meghatározott kérdésekben,
a házirend elfogadásakor.

–
–
–
–

A szülői szervezet véleményét be kell szerezni
a minőségirányítási program elfogadása előtt,
a nevelési program elfogadása előtt,
a nevelési év rendjének elfogadása előtt.
intézményvezető vezetői programjáról
4.3 Ha a szülői szervezet az óvoda működésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított, vagy a
nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a vélemény és a javaslat
előterjesztéséről – 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásával – az
óvodavezető gondoskodik.
A szülői szervezet javaslattevő jogkörrel rendelkezik
–az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
–az óvoda irányítását, a vezető személyét,
–az óvoda egészét vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben.
4.4 Az óvodai szintű szülői szervezet (közösség) vezetőjével az óvodavezető, a csoportszintű
ügyekben a csoport szülőinek képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus
területét meghaladó ügyekben a vezető tart kapcsolatot.
4.5 Az óvodai szintű szülői szervezet (közösség) vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet
azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda Szervezeti és
működési szabályzata a szülői munkaközösség részére véleményezési jogot biztosított. A
meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet.

–
–

A szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni
a nevelési év rendjének (munkatervének) elfogadásakor
az SZMSZ 3. pontjában írt ügyekben
A szülői szervezet (közösség) egyetértését be kell szerezni
– az óvoda adatkezelési szabályzatának elfogadásakor a gyermekek adatainak kezelése és ezek
továbbításának szabályozása tekintetében.
4.6 Az óvodapedagógus a csoport szülői képviselőjének szükség szerint, de legalább havi egy
alkalommal ad tájékoztatást.
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4.7 Ha a szülői szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésben tájékozódni kíván, a
kérést az óvodavezetőhöz kell címezni. A tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban vagy
írásban. A szóbeli tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni a
szülői szervezet képviselőjének. A szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a
gyermekek nagyobb csoportját érintő ügyek nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő
tárgyalásánál. A meghívásról az óvodavezetőnek kell gondoskodnia. A gyermekek nagyobb
csoportját a házirend határozza meg.
Ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka
eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető
gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének részvételével
megtárgyalja.

5.

A szülői szervezet részére a jogszabályi előírásokon felül biztosított jogok
A szülői szervezet véleményét be kell szerezni
– a Szervezeti és működési szabályzat elfogadása előtt, a vezetők és a szülői munkaközösség
közötti kapcsolattartás módját szabályozó részében,
– a szülői értekezlet napirendjének meghatározásához,
– az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításához.

IV. KÜLSŐ KAPCSOLATOK
1.

Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott
intézményekkel.

2.

A pedagógiai szakmai szolgáltató szerv által közölt határidőben javaslatot tesz az általa igényelt,
az intézményt érintő feladatok munkatervi ütemezésére.

3.

A gyermekek fejlesztésének, iskolára alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálásában szükség
szerint közreműködő nevelési tanácsadóval az óvodavezető állapodik meg az együttműködés
kialakításában és folyamatában.

4.

Az óvodához legközelebb lévő bölcsőde és általános iskola képviselőjével külön megállapodások
rögzítik a bölcsődéből átkerülő, illetőleg az iskolába távozó gyermekek beilleszkedését
megkönnyítő együttműködést.

5.

Az óvoda vezetője és a gyermekjóléti szolgálat pedagógus tagja folyamatos kapcsolatot tart a
gyermekjóléti szolgálattal, amelyről az óvoda pedagógusainak rendszeresen beszámolnak. A
kapcsolattartást vezetői szinten az óvodavezető gondozza.

6.

Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás az óvodavezető feladata.

7.

Az óvodát a szakmai szervezetekben az óvodavezető képviseli.

8.

Az egyházak képviselőivel az óvodavezető tart kapcsolatot.
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V. A MŰKÖDÉS RENDJE
1. A gyermekek fogadása (nyitva tartás), a vezető benntartózkodása
1.1 Az óvoda székhelyén hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan
működik.
1.2 Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik az
óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás.
1.3 A nyári zárás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket,
és a szülőket a gyermekeket fogadó óvodáról a zárást megelőzően tájékoztatni kell.
1.4 A nyitvatartási idő: napi 10 óra: reggel 6.30 órától 16 óra 30percig.
1.5 Az óvodát reggel a munkarend szerint 6.30 órára érkező óvodapedagógus nyitja.
A kapu 9 óráig nyitva van, ezt követően 15 óráig zárva kell tartani. A csengetésre a beosztás
szerinti dajka nyit ajtót, aki a külső látogatót az óvodába kíséri.
1.6 A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető irodájában történik.
1.7 Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi.
1.8 Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 8 és délután 4 óra között az óvodavezetőnek az
óvodában kell tartózkodnia. A vezető benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje
szerint történik a vezetői feladatok ellátása. A vezető benntartózkodásának időbeosztását havonta
kell megállapítani.

2.

Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az
óvodával

2.1 A gyermekeket kísérő szülők kivételével az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az
óvodavezetőnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. A kapu zárását
követően a csengetésre ajtót nyitó dajka a belépőket az óvodavezetőhöz kíséri.
2.2 A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt
egyeztetés szerint történik.
2.3 Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető
engedélyezi kivételes és indokolt esetben.

3.

A pedagógiai munka belső ellenőrzése

3.1 A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység
hatékonyságának mérése.
3.2 Az ellenőrzési tervet az óvodavezető készíti el.
Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés
– területeit,
– módszerét és
– ütemezését.
Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt.
3.3 Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:
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a szülői munkaközösség
a fenntartó önkormányzat

3.4 Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a nevelési
év során.
3.5 Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban
észrevételt tehet.
3.6

A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének
eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges
hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

3.7

A belső ellenőrzést a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül látja el. Feladatait, eljárási
szabályait a Belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. Az ellenőrzések során a belső ellenőrzésről szóló
193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni. A folyamatba épített előzetes és
utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) kialakítása a belső szabályozásban került rögzítésre az Áht. irányelvei
szerint. A FEUVE fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külső pénzügyi ellenőrzést és
belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat.

4.

Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok

4.1 A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával:
– idősek napja
– mikulás
– karácsony
– farsang
– március 15.
– húsvét
– anyák napja
– gyermeknap
– évzáró (ballagás)
Az anyák napja, valamint az évzáró nyilvános, és azonos időpontban is szervezhetők. Ezekre a
szülők kapnak meghívást, akik más vendéget is hozhatnak.
4.2 A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában:
– farsang
– húsvét
– gyermeknap
– Mikulás-nap
Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza.
Csoporton belül közös megemlékezés történik a gyermekek név- és születésnapjáról.
4.3 Népi hagyományok ápolása körében történik a
– jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése,
– népi kézműves technikákkal való ismerkedés.
4.4 Tanulmányi kirándulások, séták, mozi- és színházlátogatás, sportnapok szervezése a munkaterv
szerint történik.
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5.

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

5.1 Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvoda orvosa és
védőnő látja el.
5.2 Az orvos évente, valamint a védőnő havonta egyszer egy órában látogatja az óvodát.
Az óvodavezető feladatai az egészségügyi ellátás keretén belül:
– biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit,
– gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről és
– szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről.
5.3 A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente egy alkalommal fogorvosi és
szemészeti szűrés történik.
5.4 Ha egy gyerek betegségre gyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni:





Betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába.
A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni.
Szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni.
Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről.

6.

Intézményi védő, óvó előírások

6.1 A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges
feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.
6.2 Minden óvodapedagógus köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy




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

6.3 Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség szerint
minden óvodai csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni kell az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható
magatartásformát.
A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport szokásrendszerének
kialakítását és betartását oly módon kell ellátni, hogy azok a baleset-megelőzést szolgálják.
6.4 Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó
óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és
használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert a szerint alkalmazni.
6.5 Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás.
Tájékoztatni kell az óvodavezetőt a gyermek kisebb sérüléséről is. Bármilyen veszélyforrás
észlelése esetén a gyermekcsoportot biztonságba kell helyezni, majd azonnal értesíteni kell az
óvodavezetőt. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettséget
jogszabály szerint kell teljesíteni.
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6.6A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok
Az intézményvezető feladatai
Megbízás alapján egy óvodapedagógus felkérése a gyermekbalesetek nyilvántartására.

-

Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
- intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan
kivizsgálásáról, a jegyzőkönyv meglétéről. A kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhó 8.
napjáig a tanügyi baleseti nyilvántartó rendszeren keresztül: a jegyzőkönyvek továbbítása a
fenntartó és az Oktatási Minisztérium számára www.okm.gov/hu/baleseti/ internetes címre
történik.
- ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e tényről az
okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet;
Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
- azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé,
- gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy
bevonásával történő kivizsgálásáról.
Súlyos gyermekbaleset:
- a sérült halála (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül a sérült
– orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét vesztette)
- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztése, illetve jelentős mértékű károsodása
orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülés, egészségkárosodás
- súlyos csonkulás (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése,
továbbá ennél súlyosabb esetek),
- a beszélőképesség elvesztése vagy feltűnő eltorzulás, bénulást, elmezavar
Lehetővé teszi az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet
részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában;

A pedagógusok feladata:
Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására:
- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan
kivizsgálásában,
- balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,
- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem
tartható,
súlyos balesetekkel kapcsolatban:
- a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte esetében a
helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a baleset jelentéséről
- közreműködik a baleset kivizsgálásában,
- közreműködik az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában, és
a gyermekbalesetek kivizsgálásában való részvétele biztosításában,
- intézkedési javaslatok kidolgozásában részt vesz minden gyermekbalesetet követően a
megelőzés érdekében.

Nem pedagógus alkalmazott
Az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket követő
feladatokban.
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Általános szabályok
-

7.

Ha gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás.
Ha a balesetet, vagy veszélyforrást a dajka észleli, köteles azonnal intézkedni, a
veszélyforrásra pedig az óvodavezető figyelmét maradéktalanul felhívni.
A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az
óvodavezető ellenőrzi.
Az óvodapedagógus köteles megismertetni a gyermekkel a biztonságos eszközhasználat
szabályait, és elvárható magatartásformákat (bejegyzése a csoportnaplóba)
Utcai közlekedés, séta kirándulás estén csoportonként 3 felnőtt kísérő szükséges (10
gyermek / 1felnőtt).
A balesetmentes közlekedés szabályainak ismertetését az óvodapedagógus biztosítja.
A kirándulóhelyek biztonságáról a pedagógusnak előzetesen tájékozódnia kell.

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők

7.1 Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó
értesítéséről.
7.2 Bombariadó esetén az óvodavezető intézkedhet. Akadályoztatás esetén az SZMSZ-ben,
Tűzvédelmi szabályzatban szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
7.3 Székhelyen az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik.
Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság
információja alapján az óvodavezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy
dönt.
7.4 Az óvodavezető a szomszédos általános iskolával dolgoz ki együttműködést a gyermekek
bombariadó esetén történő ideiglenes elhelyezéséről.
7.5 A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben értesíti a
fenntartót.

A rendkívüli események esetén teendő alapvető intézkedések
Rendkívüli esemény megnevezése
Tűz

Intézkedések
A helyi tűzvédelmi szabályzat utasítása alapján:
1.1. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint
1.2. A tűzoltóság értesítése
1.3. A tűzoltás megkezdése
1.4. Az egyes értékek mentése
1.5. A gyermekek elhelyezése, illetve
megszervezése a szülők értesítésével
1.6. A fenntartó értesítése

hazavitelének

Árvíz
1.1. A gyermekek biztonságba helyezése, hazavitelének
megszervezése a szülők értesítésével
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Érték mentés
Földrengés
1.1. A gyermekek biztonságba helyezése, hazavitelének
megszervezése a szülők értesítésével
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Érték mentés
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Bombariadó

1.1. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint
1.2. Az illetékes hatóságok értesítése
1.3. A gyermekek elhelyezése, illetve
megszervezése a szülők értesítésével
1.4. A fenntartó értesítése

hazavitelének

Egyéb veszélyes helyzet
1.1. A gyermekek biztonságba helyezése, hazavitelének
megszervezése a szülők értesítésével
1.2. Az illetékes szervek értesítése
1.3. Indokolt esetben nevelési szünet elrendelése

8.Kiemelt munkavégzésért járó szabályozás
A támogatás keretösszegét a költségvetési törvény tartalmazza. A támogatást a fenntartó az óvodában a
pedagógus munkakörben engedélyezett létszámnak megfelelően határozza meg.
Odaítélésének intézményi feltételei
Az óvoda egyéni arculatának, helyi programjának megvalósítása érdekében kifejtett, minden területre
kiterjedő, igényes, magas színvonalú munkavégzés, többletmunka önként vállalása. Elismerése
feladatfinanszírozással, kereset kiegészítésként minőségi bérpótlék formájában adható, illetve egy
összegben év végén. A konkrét személyekre vonatkozó döntés az intézmény vezetőjének hatáskörébe
tartozik, az óvodavezető helyettes, a mindenkori közalkalmazotti megbízott véleményének
meghallgatása után.
Az értékelés alapelvei:
– Szolgálja az intézmény kiválóan dolgozó pedagógusainak elismerését.
– Segítse az intézményen belüli demokrácia erősítését, a szakmai szervezetek bevonásával.
– A meghatározott bértömeg ésszerű felhasználása.
– A minőségi munka megítélése összhangban legyen az EREDMÉNY-EREDMÉNYESSÉG
mérésével
–
–

Céljaink:
a PP tartalmával, céljaival összhangban lévő feladatok magas színvonalú feladatvégzésének
erősítése. A munkateljesítmény ösztönzése, elismerése.

A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés elvei:
–
–
–
–
–
–
–
–

a nevelőtestület munkájában való aktív, alkotó részvétel,
írásbeli feladatok elkészítésének igényessége: elemzése, összegzése, átfogó, óvoda arculatára
szabott, minőségfejlesztést eredményez,
igényes, naprakész tanügy- igazgatási dokumentáció vezetése,
tevékeny részvétel a szakmai munka tartalmi megújításában: a PP- beválás folyamatos
vizsgálatában,
az óvoda kapcsolatrendszerének működtetésében betöltött kiemelkedő szerep, az intézmény
magas színvonalú képviselése az óvodán kívüli rendezvényeken és a médiában,
továbbképzéseken, módszertani rendezvényeken, szakmai konzultációkon való részvétel,
eredményeinek, szakmai tapasztalatainak magas színvonalú és hatékony intézményi
hasznosítása,
pályázatokon való aktív részvétel,
bemutató tevékenységek, előadások tartása,
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–
–
–
–
–
–
–

egymás szakmai tevékenységének, gyakorlati munkájának megismerése,
az óvoda egyéni arculatának, jó hírnevének alakításában való aktív részvétel,
az intézményi Pedagógiai Program megvalósításában kifejtett magas színvonalú munka,
szakmai munka kiemelkedő szintű - hosszú távú - teljesítése,
önként vállalt többletmunka, többletfeladat végzése,
szakmai önfejlesztés igénye, új pedagógiai, módszertani eljárásokra nyitottság, ezek
alkalmazása a gyermekek fejlesztése érdekében,
pozitív emberi magatartás, kapcsolatalakító képesség (gyerekekkel, szülővel, munkatársakkal)
konfliktuskezelések pozitív irányítása, segítségnyújtás, munkafegyelem.

Nem részesülhet kereset-kiegészítésben, aki a megelőző nevelési évben
–
–
–

–

szóbeli és írásbeli megrovásban részesült
igazolatlanul távolmaradt
munkafegyelme nem megfelelő
az elvárt feltételeknek nem felel meg (pl. pozitív személyiségjegyek megléte szakmai munka
kiemelkedő szintű - hosszú távú - teljesítése, önként vállalt feladatok, stb .)

Egyéb szabályok
–
–
–

–

bizonyítási idő- egységesen 1 év (új kolléga esetében is)
ha a felsorolt szempontok közül legalább 5 feltételnek megfelel
a külön díjazásos megbízatások végzése nem szempont a megállapításnál
egy nevelési évre szól, meghosszabbítható

Nem pedagógus alkalmazottak kereset-kiegészítésben részesülhet, ha:
–
–
–
–
–
–
–

Beosztásának megfelelő magas szintű a szakmai felkészültsége.
Hajlandóság szakmai munkájának fejlesztésére.
Gyermekközpontú szemlélet a gyakorlatban.
Szülőkkel kialakított együttműködő kapcsolat.
Példamutató munkafegyelem, megbízhatóság, pontosság, alaposság.
Aktív részvétel a helyettesítésekben, feladatvállalási készség, többletmunka felajánlása.
Egyéniségével, emberi magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához, a
harmonikus együttműködéshez.

9.Lobogózás szabályai
–
–

A 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében „A nemzeti lobogót állandóan
kitűzve kell tartani.”
A kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a
középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel lobogózás
szabályait.

A zászló állandó minőségének megtartásáról a vezető gondoskodik.
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10.Fakultatív hit és vallásoktatás feltételeinek biztosítása
Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak által szervezett
fakultatív hit-és vallásoktatást. Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között létrejött együttműködési
megállapodás, az egyház által biztosított hitoktató.
Az óvodával kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet, a nevelés
folyamatát. Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges feltételeket.
Az óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti és
vallásszabadságát.
A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához írásban ki kell kérni a szülői szervezet
véleményét.
A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje:
A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptember első hetében kerül sor
a szülői igények írásbeli megkérésére. Az igényeket óvodavezető összesíti és továbbítja az egyház
képviselőjének, aki a vezetővel történt egyeztetés után a kialakított szervezeti rendnek megfelelően,
kezdi meg tevékenységét az intézményben. Az általuk tartott foglalkozások, napirendbe építve,
elkülönülten az óvodai foglalkozásoktól kerülnek megvalósításra.

11. . Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé
A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű tájékoztatás nyilatkozatnak
minősül.
Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kell betartani:
 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az
intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.
 A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a
nyilatkozó felel.
 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra,
valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire.
Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti
nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi
kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe
tartozik

12. Tájékoztatás a nevelési programról, az SZMSZ-ről, a dokumentumok elhelyezése
12.1 Az óvoda nevelési programját, SZMSZ-ét, házirendjét, minőségirányítási programját egy-egy
példányban el kell helyezni székhelyen az óvodavezetőnél. A dokumentumokat a szülők szabadon
megtekinthetik.
12.2 A dokumentumok tartalmáról tájékoztatás kérhető előzetesen egyeztetett időpontban.
12.3 Tájékoztatás adható a szülői értekezletek alkalmával is.
12.4 A gyermek felvételekor az óvodai házirendet a szülővel ismertetni kell és nyomtatott formában át
kell adni részére.
12.5A fenntartó Kunsziget Község Önkormányzat hivatali épületében az óvoda alapdokumentumai
megtalálhatók egy-egy példányban, előzetes egyeztetés után megtekinthetők
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VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása
1.A Szervezeti és működési szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el, amely a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé.
Az SZMSZ -t az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. Nkt.25.§ (4)
Az SZMSZ tervezetét az óvodavezető köteles véleményeztetni a Közalkalmazotti megbízottal, és az
SZM. vezetőségének véleményezési jogát érvényesíteni.
.Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a
működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ és
a házirend nyilvános. Nkt.25.§ (4)A nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e, házirendje, valamint a
nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
Nkt.32§(1)
2.

Amennyiben a Szervezeti és működési szabályzat felterjesztésére nem érkezik válasz, a hatályba
lépés napja a felterjesztést követő 30. nap utáni első képviselő-testületi ülés napja.

3.

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda régi Szervezeti és működési szabályzata.

4.

A hatályba lépett Szervezeti és működési szabályzatot meg kell ismertetni
– az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint
– azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és meghatározott körben használják
helyiségeit.
A Szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi
alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.

5.

A Szervezeti és működési szabályzatban foglaltakról a szülőket tájékoztatni kell.
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Mellékletek
1. számú melléklet: A nevelőtestület működésére és a szakmai munkaközösségre vonatkozó általános
szabályok.
2.számú melléklet:Munkaköri leírások
Az SZMSZ-hez kapcsolódó önálló belső szabályzatok:











Házirend
Adatvédelmi szabályzat
Éves munkaterv
Élelmezési szabályzat
Munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat, munkahelyi kockázatértékelés
Munkaruha juttatási szabályzat
Pénztárkezelési szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Leltárkezelési és leltározási szabályzat
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

Záradék
A fenti – módosításokkal egybeszerkesztett és a mellékleteket is tartalmazó – Szervezeti és működési
szabályzatot az Tündérvár Óvoda nevelőtestülete a 2014. 07.18-án megtartott határozatképes
nevelőtestületi értekezletén nem és tartózkodás elfogadta. Ezt a tényt az óvodavezető és a választott
jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal tanúsítják.
Az egységes szerkezetben foglalt SZMSZ-t Kunsziget Község Képviselőtestülete
jóváhagyta.

határozatával

Kunsziget, 2014.07.18.
………………………….
óvodavezető
………………………………
jegyzőkönyv-hitelesítő

……………………………………
jegyzőkönyv-hitelesítő
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Mellékletek
1.sz. melléklet
A NEVELŐTESTÜLET MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
SZABÁLYOK
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a köznevelési törvény 56–
57. §-ai, valamint a rendelet 29. §-a határozza meg.
A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart.
A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az
óvoda vezetője hívja össze.
Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal előbb
történő kihirdetésével intézkedik.
A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a
pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az értekezletet
foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni.
A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések:
A nevelőtestületi értekezletet az óvodavezető készíti elő. A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján
tárgyalja







a nevelési program,
az SZMSZ,
a házirend,
a munkaterv,
az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés,
a beszámoló

elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az óvodavezető az előterjesztés írásos anyagát a
nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc nappal átadja a pedagógusoknak, valamint
gondoskodik annak kifüggesztéséről.
Ha a alkalmazotti közösség megvitatta az írásos anyagot, akkor a óvodavezető szóban ismerteti az
alkalmazotti közösség véleményét a nevelőtestület előtt.



a alkalmazotti közösség javaslatát a nevelőtestület által elkészítendő munkatervhez, valamint
a alkalmazotti közösség saját működési területére vonatkozó értékelést az intézmény munkáját
átfogó éves elemzés elkészítéséhez.

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni az egyetértési jogot
gyakorló óvodaszék, illetőleg a véleményezési jogot gyakorló szülői munkaközösség képviselőjét.
A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az óvodavezető megbízás alapján
óvodapedagógus látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ.
Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a
határozatot az óvodavezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell
megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni.
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A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvével kapcsolatos teendők:





A jegyzőkönyvet egy óvodapedagógus vezeti.
Az értekezletet követő három munkanapon belül kell elkészíteni.
Az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő írja alá.
Csatolni kell mellé a jelenléti ívet.

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű
szótöbbséggel hozza.
Az óvodavezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a nevelőtestület
kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatképességéhez az óvodában
dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges.
A határozatképesség meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek a közalkalmazotti
jogviszonya szünetel, amennyiben meghívás ellenére nem jelenik meg.
Az intézmény vezetésére vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról (vagy
elutasításáról) a nevelőtestület titkos szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt szavazással hozza.
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Óvodapedagógusok munkaköri leírása
Az óvodapedagógus közvetlen felettese az óvodavezető
Az óvodapedagógus feladatai:
 Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően,
minden területre kiterjedően.
 Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési
program alapján végzi önállóan és felelőséggel.
 A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet a
vonatkozó jogszabályok határoznak meg.
 Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység
kialakítása érdekében.
 Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása.
 Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és
közösségi együttműködés normáit.
 Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi
légkör megteremtésében!
Alaptevékenysége:
 Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.
Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján
határozza meg az óvoda vezetője.
 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenysége keretében
gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről,
személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetítse. A
humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (például:
testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására
való kényszerítés).
 Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános
műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az
önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket.
 Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a
tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges
szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos
ügyviteli teendőket.
 Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről a
személyiséglapon feljegyzést készít.
 A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely
harmonizál az óvoda többi helyiségével!
 A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső helyszínekről,
kíséretről.
 A minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt.
 Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen a munkaközösségben
feladatokat.
 Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével
hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és a
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szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői
értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően fogadóórát és
nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó
nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. Családlátogatást végez, melyről feljegyzést
készít. Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermeke
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai nevelőkkel.
Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít.
Támogatja az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját.
Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. A
gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi
képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja. Együttesen
gondoskodnak a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek
biztosításáról.
A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi
együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására.
Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat
(mulasztási napló, csoportnapló, személyiséglapok).
Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek
alapítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, tehetségét,
fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítsa a
gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a
tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka.
Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek
érdekében megtenni.
Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor
munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem
kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről
időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével
hagyhatja el az óvodát.
A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező
óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint
végzi.
Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári
tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelőséggel tartozik. A
munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes
megszegésével okozott kárért
kártérítési felelősséggel tartozik.
Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek
egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, a
nevelőmunka zavarása nélkül intézze el.
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Az óvodára háruló feladatokból az óvónő köteles az alábbi részfeladatokat
ellátni a vezető útmutatása szerint
Helyettesítés
Szülői értekezlet tartása
Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása
Szertárfelelős
Könyvtárfelelős
Jegyzőkönyvvezetés
Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek
megszervezése a heti 40 órás munkaidőn felül is
Pályázatírásban való részvétel
Továbbtanulók segítése
Hallgatók gyakorlatának vezetése
Leltározás, selejtezés előkészítése
Felkérés alapján vállalhat munkavédelmi és tűzvédelmi megbízatást
Ifjúságvédelmi feladatokat vállalhat, mint ifjúságvédelmi felelős
Az óvoda kulcsaiért, a riasztó beüzemeléséért való felelősség, az alábbi
kulcshasználati rend szerint: a biztonsági rendszer működtetéséhez minden
óvodapedagógus saját kódját használja. Az ajtó kinyitása és a riasztó
beüzemeltetése után az ügyeletet teljesítő óvodapedagógus megfelelő
dokumentálás után az irodában levő kulcstartóra helyezi az óvoda bejáratának
kulcsait. Az óvoda vezetőjén és helyettesén kívül kulccsal csak az ügyeletet
teljesítő óvodapedagógus rendelkezhet. A másnap reggel ügyeletet teljesítő
óvodapedagógus az irodából megfelelő dokumentálás után a kulcsokat az óvoda
nyitásához elveszi.

25

A Tündérvár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

3sz.melléklet Munkaköri leírás dajka részére

Dajkák munkaköri leírása
Közvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az óvodavezető által meghatározott
munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető
óvodapedagógus irányítása alapján végzi.
Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és
beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! Tisztelje a gyermeket, a szülőt,
kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A tudomásra jutott pedagógiai
információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az
óvodapedagógushoz irányítsa.
A dajka általános feladatai a gyermekcsoportokban:
 A csoportvezető óvónő által meghatározott napirend szerint segítik a gyermekek
gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a
nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoportok életében.
 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik,az ételeket az óvónőkkel
együtt kiosztja., az edényeket étkezések után leszedi és a mosogatóba viszi.
 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a
gyermekek jelének figyelembevételével.
 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt.
 A játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az
óvónő útmutatásait követve.
 A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.
 Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének
alakulását.
 Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást.
 Hiányzás esetén díjazás ellenében köteles helyettesíteni.
 Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a
munkavégzésre rendelkezésre álljon.
 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze
vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő
alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában.
 Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel és munkatársaival.
 Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához.
 Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési
feladatokban a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz.
 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a
gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre a baleseti veszélyforrásokat
figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek.
 A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.
 A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz.
 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.
A dajka egyéb feladatai:
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Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja.
Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban.
A portalanítást mindennap elvégzi.
A játékeszközöket tisztán tartja, a szüksége fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi.
A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja.
A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint.
Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja.
Gondozza az óvoda udvarát, a homokozók környékét felsöpri, nyáron locsolja a poros
udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban.
A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást.
Egyéb rendelkezések
Az óvoda tárgyait és eszközeit felelőséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai
és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő
kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel
tartozik.
A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok
bezárását.
A munkatársi értekezleten részt vesz.
A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti
a csoport törésnaplóját.
Tervezi és vezeti a felhasznált tisztító- és mosószer mennyiségét az óvoda
vezetőjével.
Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a
költségvetés tervezésénél javaslatot tehet.
A gyerekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági
helyzetéről felvilágosítást nem adhat.
Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is, amellyel az
óvoda vezetője időnként megbízza.
Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit
gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el.
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