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I 

. 

BEVEZETŐ 
 

 

1. A szervezeti és működési szabályzat célja: 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről és a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet elveinek megfelelően elveinek megfelelően meghatározza 

és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének folyamatait, 

összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelősséget a 

nevelés és gazdálkodás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra 

vonatkozó szabályozást. 

Összefoglalva az SZMSZ célja: hogy megalapítsa, a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha 

működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a 

kérdésekben, amelyeket nem rendeznek a jogszabályok. 

  

 

 

A szervezeti és működési szabályzat szabályozási köre: 

 

A szervezeti és működési szabályzatban kell szabályozni mindazokat a kérdéseket, amelyek 

meghatározását jogszabály írja elő, továbbá a nevelési intézmény működésével összefüggő 

minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem 

kell, illetve nem lehet szabályozni. 

 

 

A Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha 

Nevelő testülete a nemzeti köznevelési törvényről szóló 2011.évi CXC. törvény 25 §(1) 

bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a következő Szervezeti és működési szabályzatot 

(SZMSZ) fogadja el. 

  

  

Az SZMSZ jogszabályi alapja:   

 A nemzeti köznevelésről szóló többszörösen módosított 2011.évi CXC. törvény (Nkt.)  

 A Közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.)  

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

hajtásáról.(Vhr.)  

 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012.(VIII:31.) EMMI- rendelet (EMMI r.)  

 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)  

 368/211.(XII.31) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról költségvetés 

intézmények esetén (Ávr.)  

 2011.évi CXII törvény az információs ön rendelkezési jogról és az információ szabadságról 

  2012. évi, I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (MT)  

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

nyilvántartási rendszerről  

 A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló többszörösen módosított l992. évi XXXIII. törvény 

(Kjt.)  
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 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról (R)  

 2011.évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól  

 62/2011 (XII:29) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól  

 44/2007 OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és polgári védelem ágazati 

feladatairól   

 1997.évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről   

Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzat Nagyrév, Kossuth 

út 39.  OM 202702  

 335/2005 (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatott ellátó szervek irat kezelésének általános 

követelményeiről  

 1995. évi LXVI. törvény köziratokról, a közlevéltárakról és a magán levéltári anyag 

védelméről 

     1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről 

 

  

Az SZMSZ időbeli hatálya:  

  

Az SZMSZ a nevelőtestületi elfogadás követően 2019.09.01-től lép hatályba és határozatlan 

időre szól.  

 

  

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed:  

  

 Az óvodában-jogviszonyban álló minden alkalmazottra, valamint a konyhán dolgozó 

élelmezésvezetőre, szakácsra, konyhai kisegítőre.  

 Az óvodába járó gyermekek közösségére.  

 A szülőkre, (törvényes képviselőkre.) – azokon a területeken, ahol érintettek   

 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre illetve 

azokra, akik részt vesznek az intézmény feladatainak megvalósításában 

 

 

 

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:  

  

 Az intézmény területére  

 Az óvoda által szervezet- a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó- óvodán kívüli 

programokra  
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2. Az intézmény adatai: 

 

2.1. Az intézmény neve: Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha 

 

 

2.2. Székhelye:  5463 Nagyrév, Kossuth ú. 39. 

 

 

2.3. Közfeladata: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 3-7 éves korú 

 gyermekek nevelése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, 

 gondozása, nevelése 

 

2.4. Alaptevékenysége 

 Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése. Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, 

 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés 

megvalósítása 

- intézményi étkeztetés biztosítása. 

 

 Az intézmény óvodái sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadnak. 

Az intézmény a sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon különleges 

bánásmódot igénylő gyermekek ellátására vállalkozik, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján  

 beszédfogyatékos 

 egyéb pszichés fejlődés zavarai 

 értelmi fogyatékos( enyhe) 

 hallási fogyatékos ( nagyothalló) 

 látási fogyatékos( gyengén látó) 
 

Általános és specifikus tanulási zavarok (részképesség zavarok) 

 

 nem meghatározott zavar BNO F 81.9 

  (tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége) 

             

 

Az aktivitás szabályozás és a figyelem zavarai 

 

  aktivitás- és figyelemzavar BNO F 90.0 

  hiperkinetikus magatartászavar BNO F 90.1 
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Beszédfogyatékosság  

 

Ezen kategórián belül ellátásra kerülnek azok az ép intellektusú és ép hallású 

gyermekek, akik az alábbi tünetekkel rendelkeznek: 

 

 a hangképzés zavarai (diszfónia) 

 a beszéd- és a nyelvi fejlődés zavarai (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, 

beszédészlelés és beszédmegértés zavara) 

 dyslalia (pöszeség) 

 orrhangzós beszéd 

 a beszédfolyamatosság zavarai (dadogás, hadarás) 

 ezek halmozott előfordulása (pl. komplex nyelvi fejlődési zavar, akadályozott 

beszédfejlődés) 

 

 

Mozgásszervi fogyatékosság 

Ezen kategórián belül ellátásra kerülnek azok a mozgásszervi fogyatékos, ép 

intellektusú, önállóan közlekedő tanulók, akik szakértői véleménnyel rendelkeznek 

azon mozgásos tünetcsoportok esetén 

a)  melyek elsősorban ortopédiai elváltozások,  

b)  járási rendellenességek, 

c)  alsó végtag veleszületett rövidülése 

 

 

2.6. Államháztartási szakágazati besorolása 

   

851 020 óvodai nevelés 

 

 

   

2.7. Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása  

kormányzati funkciószám      kormányzati funkció megnevezése  

1 ...013360 ...                         Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,    

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások  

2 ...013390 ..                         .Egyéb kiegészítő szolgáltatás  

3 ...091110 ..                         .Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

 4 091120                               Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai  

5 091140                                Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

6 096015                                Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

7 096025                                Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  

8 104037                                Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  

9 107051                                Szociális étkeztetés szociális konyhán  

  

 

2.8. Az intézmény típusa:  Óvoda – 3-7 éves gyermekek nevelését ellátó

   nevelési-oktatási intézmény 
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2.9. A maximális gyermeklétszám feladat ellátási helyenként: 

     Óvoda: 30 fő 

       

 

2.10. Illetékessége, működési köre: Nagyrév Község közigazgatási területe, a 091110, 

091120, 091140 kormányzati funkciókhoz kapcsolódóan az Intézmény Magyarország 

egész területéről biztosít felvételt.  

 

2.11. Alapító szerv neve, székhelye: Nagyrév Község Önkormányzata  

 5463 Nagyrév, Árpád út 78.. 

 

Fenntartó neve, székhelye:  Nagyrév Község  Önkormányzata 

      5463 Nagyrév, Árpád út 78. 

 

Irányító szerv neve, székhelye:  Nagyrév Község  Önkormányzata 

      5463 Nagyrév, Kossuth ú.39. 

 

2.12. Gazdálkodási besorolása:  

 

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi- gazdálkodási 

feladatait Tiszakürt Közös Önkormányzati Hivatal az intézménnyel kötött megállapodás 

alapján látja el. 

 

 

2.13. Az intézmény jogelődjének megnevezése, székhelye: Nagyközségi Önkormányzat 

óvoda Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév.  

Székhelye: Cibakháza, Czibak Imre tér 18. 

 

  

2.14. Legfontosabb azonosító adatok: 

 OM azonosító    202702 

 Törzskönyvi azonosító szám (PIR) 823883 

 Törzskönyvi bejegyzés dátuma:  2013.08.15. 

 Alapítás időpontja                                   2013.09.01. 

 Módosított alapító okirat kelte:               2017.09.01. 

 Módosított alapító okirat száma:             2/2017. 

 Szakágazat száma:    851020 

 A laptevékenység TEÁOR kód-ja 8510  

 Adószám:    15823883-2-16 

 KSH statisztikai számjel:   15823883-8510-322-16 

 Vezető:    Csatos Imréné Szabadkai Csilla                                      

 Kinevezés kezdete:    2015.08.15. 

 

 

2.15. Az intézményvezető megbízásának rendje: 

Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. tv. 10.§(1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 



 

9 

 

Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha Nagyrév, Kossuth út 39. 2019. 

23.§ alapján. A költségvetési szerv vezetőjét a képviselő-testület nevezi ki és menti fel 5 év, 

határozott időtartamra. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

 

2.16. Foglalkoztatottakra vonatkozó, foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak közalkalmazotti jogviszony 

keretein belül történő, határozott vagy határozatlan idejű kinevezésére, 

megbízására, vagy kinevezése, megbízása módosítására, illetve a 

költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, 

megszüntetésére elsődlegesen a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 

többször módosított 1992. XXXIII. Törvény (továbbiakban: Kjt.) az 

irányadó, a Kjt. Kifejezett rendelkezése hiányában, másodlagosan a  

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.) 

rendelkezései az irányadók, valamint 

 az 1995. évi IV. tv. A Polgári törvénykönyv az irányadó. 

 

 

2.17. A feladat ellátást szolgáló vagyon: 

 
a.) Nagyrév, Kossuth út 39. szám alatti ingatlan   hrsz: 501/3 

b.) Nagyrév Árpád út 77. szám alatti ingatlan       hrsz: 164 

 

Tulajdonosa: Nagyrév Község Önkormányzata: (a,.b) 

 

Használója: Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha 

 

A vagyon feletti rendelkezési jog: 

 A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása Nagyrév Község Önkormányzatának 

hatályos vagyonrendelete alapján történik. 

 

 

3. Az intézmény szervezeti ábrája: 

 

 

 

II. Működés rendje 

Intézményvezető

Élelmezésvezető

Szakács Konyhai kisegítő

Óvodapedagógus

Dajka
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A felvételi kérelmek elbírásának szabályai: a hatályos Nkt-nek megfelelően. 

 

Vonatkozó jogszabályok, dokumentumok: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény /továbbiakban: Nkt./ 

 A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény /továbbiakban: Kt./ 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

rendelet/ 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 

/továbbiakban: Gyvt./ 

 2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében 

történő módosításáról 

Az EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az 

óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját 

megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját 

honlapján, valamint a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 

közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 

honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon. 

A beíratási időszakot követően a felvételt nyert gyermekek fogadása szeptember 01-től 

folyamatosan történik. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben 

folyamatosan történik. A beiratkozás során a szülőt röviden szóban ismertetjük óvodánk 
pedagógiai munkájával 

Óvodai beiratkozás 

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e 

törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő 

gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

folyamatos. [Nkt. 49. § (1)]. 

 A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják 

jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság 

döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő 

felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

Óvodai előjegyzés, óvodai felvételi és előjegyzési napló [EMMI rendelet 89. §] 

Az óvodai előjegyzést az intézményben az intézményvezető végzi a felvételi előjegyzési 

naplóban, akadályoztatása esetén az általa megbízott óvodapedagógus. 

Az óvodai felvételi és előjegyzési hivatalos nyomtatvány, mely az óvodába jelentkezett 

gyermekek nyilvántartására szolgál. 

A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a 

nevelési évet, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, 
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papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló nevelési év 

végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés 

eredményeként felvett gyermekek számát. 

A felvételi előjegyzési napló gyermekenként tartalmazza 

- a jelentkezés sorszámát, időpontját, 

- a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője) nevét, 

- annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei vagy óvodai 

ellátásban, 

- a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit, 

- a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat, 

- az óvodavezető javaslatát, 

- a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját, 

- a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát, 

- a felvétel időpontját. 

Óvodai előjegyzéshez szükséges okiratok [EMMI rendelet 20.§(3)] 

 Óvodai felvétel iránti kérelem (1. számú melléklet), 

 A gyermek (személyi azonosítója) születési anyakönyvi kivonata, 

 A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 

 A gyermek TAJ száma, 

 A gyermek oltási könyve, 

 A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 

 Tartós betegségről orvosi igazolás, MÁK igazolás magasabb családi pótlékról, 

 RGYVT. Határozat /amennyiben az ezzel járó kedvezményt igénybe kívánja venni/. 

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a fentieken 

kívül azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű 

tartózkodást megalapozó okirat számát /Bevándorlási Hivatal általi dokumentumokkal/, 

lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes 

képviselője nevét. [EMMI rendelet 90. § (3) bekezdés a) pont és Nkt. 41.§ (4) bekezdés a) - b) 

pont] 

Nem magyar állampolgár óvodai ellátásra való jogosultsága az Nkt. 92. § (5) bekezdése 

szerint: a (3) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b), c) pontjában meghatározottak 

alapján akkor gyakorolható, ha a szülő három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító 

engedéllyel rendelkezik. 
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A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének 

megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt 

nyert vagy felvétele elutasításra került. [EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdés] 

 

Az óvodai felvétel sorrendje: 

 A gyermek az év folyamán betölti/betöltötte az 5. életévét [Nkt. 49.§ (2) bekezdés; Kt. 

24.§ (3) bekezdés]. 

 A gyermek a három évet betöltötte [Nkt. 49.§ (1) bekezdés]. 

 A gyermek testvére jelenleg az adott intézménybe jár. 

 A gyermek szülője az intézmény dolgozója. 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdés értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 

életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a Nagyrévi 

Tündérkert Óvodába jelentkező, három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 

kérelme teljesíthető. 

Döntés az óvodai felvételről 

2015. szeptember 1.-től minden harmadik életévét betöltött gyermek számára kötelező az 

óvodai nevelésben való részvétel, napi 4 órában, amelynek teljesítéséért a szülő felelős.  

Az óvoda vezetője az óvodába be nem iratot gyermekeket figyelemmel 

kíséri,megakadályozván a fejlődésben való lemaradást, szorgalmazza az óvodai felvételt 

A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, részben vagy 

egészben elutasítja. [EMMI rendelet 83.§ (4) bekezdés] 

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel kapcsolatos döntését – jogszabályban 

meghatározott esetben és formában – írásban közli a szülővel. [Nkt. 37. §] 

Az óvodai felvételről, átvételről az intézmény vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők 

száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézményvezető bizottságot szervez, 

mely javaslatot tesz a felvételre. [Nkt. 49. § (2) bekezdés]. (A kijelölt bizottsági ülés 

időpontjának egyeztetés a fenntartóval legalább 5 nappal hamarabb történik.) 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az intézményvezető dönt. 

A gyermekek felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról értesíti a szülőket az intézmény 

vezetője. 

A nevelési - oktatási intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell az EMMI 

rendelet 85. § (1) és (2) bekezdése szerinti tartalmakat: 

- a nevelési-oktatási intézmény nevét és székhelyét 

- az iktatószámot, 
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- az ügyintéző megnevezését, 

- az ügyintézés helyét és idejét, 

- az irat aláírójának nevét, beosztását és 

- a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. 

A nevelési-oktatási intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a 

rendelkező részben és a fentieken kívül tartalmaznia kell 

- a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, 

- amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, 

- a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat- 

A döntésről a határozatot a szülők aláírás ellenében átvehetik. 

Amennyiben nem élnek ezzel a lehetőséggel, ajánlott, tértivevényes levélben kerül 

kipostázásra a határozat. (A szülő kérésére elektronikusan is megküldhető a határozat.) 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 

tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az intézményvezetőnél [Nkt. 37. § 

(3) bekezdés b) pont]. 

Az intézményvezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - 

elbírálás céljából - a fenntartónak küldi meg. 

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. 

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított 

harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. 

A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt. 38. § (5) bekezdésben 

meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást 

megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. 

 
 

2. Az óvodák működésének rendje: 

A nevelési év helyi rendjét és programjait a nevelőtestület határozza meg, amit munkatervben 

rögzítenek. 

 

Az óvoda nevelési időben, hétfőtől péntekig a következők szerint tartanak nyitva: 

Nagyrévi Tündérkert Óvoda   reggel  0700 – 1600óráig, 

 

Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a Házirendben meghatározottak 

szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. 
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A gyermek egyedül vagy más személlyel (a szülőn kívül) a szülő írásbeli nyilatkozata alapján, 

a csoport óvodapedagógusa (távolléte esetén az intézményvezető) engedélyével hagyhatja el az 

óvoda épületét. 

E nyilatkozatot a csoport óvodapedagógusának kell leadni. 

 

A gyermekekkel és az alkalmazottakkal kapcsolatos hivatalos ügyek intézése a Nagyrévi Óvoda 

vezetői irodájában történik, szorgalmi időszakban hétfő, kedd 8 és 16 óra között, pénteken 8-

13 óráig.  

A nyári időszakban a kifüggesztett ügyeleti rend alapján történik az ügyintézés. 

 

 

 

 

A konyha működési rendje: 

 

Központi konyha működésének szabályairól 

 

 1. §  

(1) A rendelkezés célja, hogy rögzítse a központi konyha adatit és szervezeti felépítését, 

működési szabályait, a munkavállalók feladatait és jogkörét.  

(2) A központi konyha számára a vonatkozó jogszabályokban, testületi döntésekben 

megfogalmazott feladat- és hatásköri szervezeti és működési előírásokat a jelen 

Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 

(3) A hatálya kiterjed a konyha dolgozóira. 

  

2. §  

(1) A központi konyha fenntartója Nagyrév Község Önkormányzat, a konyha 

1203/10/2008 számú működési engedély szerint szakfeladaton működik.  

(2) A működési engedély, központi konyha székhelye: 5463 Nagyrév, Kossuth út 39. 

(3) A központi konyha működési területe Nagyrév Község közigazgatási területe ide 

értve a külterületet is. 

(4) Az intézmény alaptevékenységei: 096015 Gyermek étkeztetés köznevelési 

intézményekben 900020 Munkahelyi étkeztetés 900020 Egyéb vendéglátás 107051 

Szociális étkeztetés Szakfeladat száma: 562917 Munkahelyi étkeztetés 562920 Egyéb 

vendéglátás  

(5) A központi konyha (ebédlő) befogadóképessége:52 fő, a konyhán naponta 80 adag 

étel készíthető.  

(6) A konyha működésének kezdete: 1991  

(7) A működési engedély hatálya: határozatlan 

   

3. §  

(1) A központi konyha feladata: a gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, szabad 

kapacitás esetén felnőtt munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés  

(2) Az önkormányzat saját bevételének növelése érdekében-, ha az nem sérti 

alapfeladatai ellátását- a központi konyha ebédlő helységét, berendezését bérbe adhatja 

(3) Központi konyha a szakdolgozói létszám adatait, beosztást, szakképzettséget, 

alkalmazás módját az alábbi táblázat tartalmazza. 
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            név         beosztás    szakképzettség alkalmazás módja 

Ferencziné 

Kerekes Katalin 

élelmezésvezető élelmezésvezető teljes munkaidő 

Balogh Dávid szakács szakács teljes munkaidő 

Mercz Imréné konyhai kisegítő 8 általános teljes munkaidő 

 

 

 

 

 

4. §  

(1) A központi konyha fent említett dolgozói felett a munkáltatói jogokat, a kinevezést, 

a felmentést, az egyéb munkáltatói jogokat a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha 

vezetője gyakorolja.  

(2) A működő központi konyhát az élelmezésvezető irányítja.  

(3) A munkaidő beosztására a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen 

módosított 1992. évi XXXIII. Tv. Előírásai az irányadóak. A heti munkaidő: 40 óra  

(4) A dolgozó évi rendes szabadságának mértéke a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. Tv. előírásai az irányadóak.  

(5) A bejáró, nem Nagyrévi lakosok részére a munkáltató köteles a munkába járás 

költségeit, annak meghatározott százalékát a 39/2010.(II.26.) Korm. Rendelet 

értelmében megtéríteni  

(6) Nagyrév Község Önkormányzata a közalkalmazott részére, költségvetési előirányzat 

terhére, a munkavédelemről szóló 1993. Évi XCIII. Törvény, valamint a 65/1999. 

(XII.22) EüM. Rendelet szerint, meghatározott munkakörökben, védőeszközöket és 

védőruhát biztosít az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés 

alapfeltételének megteremtése érdekében.  

(7) A dolgozók részletes munkakörét és a helyettesítés rendjét a mellékletben található 

munkaköri leírások tartalmazzák.  

(8) A továbbképzési kötelezettségeket részletesen a továbbképzési szabályokat 

tartalmazó jogszabály tartalmazza.  

(9) A dolgozók tevékenységüket a vonatkozó törvényi előírásoknak, valamint a jelen 

szabályzatban foglaltak betartásával köteles végezni.   

(10) A központi konyha munka rendje: Hétfő - Péntek: 06:00 - 14:00 – élelmezésvezető, 

konyhai kisegítő 

Hétfő – Péntek: 05.00 – 13.00 - szakács 

(11) A központi  konyhára a következő rendeletek, rendelet szabályzatok vonatkoznak: 

a mindenkor hatályos az önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalmazandó 

intézményi és térítési díjakról szóló élelmezési szabályzat Nagyrév Község 

Önkormányzat szabályzataiba beépülve: 37/2014.(IV.30.)EMMI rendelet,  Pénzkezelési 

szabályzat, Leltározási és selejtezési szabályzat, készletgazdálkodási, Munkavédelmi 

szabályzat, Tűzvédelmi szabályzat, Iratkezelési szabályzat, Munka-, védőruha 

szabályzat, Vagyonvédelmi szabályzatok, Számviteli szabályzat. 
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2.1. Az intézményvezető benntartózkodásának rendje: 

Az intézmény nyitvatartási ideje alatt egy vezető beosztású személynek bent kell tartózkodnia, 

ha ő nincs, jelen az óvodapedagógus helyettesíti. 

A beosztás rendjét a szokásos hirdetői helyen ki kell függeszteni. 

A beosztás rendjét az óvodavezető készítik el, melyet ő hagy jóvá. 

Tartós helyettesítés esetén a megbízást, annak díjazását írásba kell foglalni. 

Amennyiben tartós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hiányzás vagy kétműszakos 

munkarend esetén az egybeeső munkarend miatt az intézményvezető  folyamatos 

benntartózkodása ezen időszakban nem oldható meg, úgy az óvodapedagógus helyettesíti. 

 

 

2.2. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje: 

 

Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a csoportban 

dolgozó óvodapedagógus helyettesíti. 

 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését teljes 

felelősséggel az óvodában a csoportban dolgozó óvodapedagógus látja el, a vezető kizárólagos 

hatáskörébe tartozó ügyek kivételével. 

 

Az intézményvezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek az egy 

hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó 

megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni (értesítés, 

kifüggesztés). 

 

Írásban adott megbízás hiányában az intézményvezetőt az SZMSZ helyettesítés rendjében 

megfogalmazottak alapján meghatározott személy helyettesíti. 

 

Az intézményvezető helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

 a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg az intézményvezető helyett, 

 a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, 

halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri 

leírásában, illetve írásbeli megbízásában felhatalmazást kapott, 

 a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső 

szabályzataiban, rendelkezéseiben a kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem 

dönthet. 

 

 

Az intézményvezetőt a csoportban dolgozó másik óvodapedagógus helyettesíti. 

 

 

 

 

2.3. A vezetőt helyettesítő felelőssége és intézkedési jogköre: 

 

A helyettesítő személy a SZMSZ-ben megfogalmazottak alapján való üzemelés biztosításáért 

teljes körű anyagi és erkölcsi felelősséggel és intézkedési joggal tartozik. 
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Nem tehet tartós kihatású személy és munkaügyi intézkedést. 

 

2.4. A kiadmányozás szabályai: 

 

Az intézmény kiadmányozási joga az intézményvezetőt illeti meg. 

Az intézmény nevében aláírásra az intézményvezető jogosult, akadályoztatása esetén – az 

azonnali intézkedést igénylő ügyiratokra vonatkozóan – aláírási jogot gyakorolhat a csoportban 

dolgozó óvodapedagógus, kivéve a pénzügyi teljesítéseket tartalmazó dokumentumok. 

Rendkívüli esetben az aláírási jogkört írásos felhatalmazás alapján a megbízott pedagógus is 

gyakorolhatja. 

Az átruházott jog gyakorlójának az aláírás előtt az intézményvezetőt tájékoztatnia kell. 

 

Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata: 

 

Hosszú bélyegző: 

Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha 

5463 Nagyrév, Kossuth út 39. 

Tel.: 0670-3795989 

Adószám: 15823883-2-16 

OM azonosító: 202702 

 

 

Körbélyegző: 

Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha 

5463 Nagyrév, Kossuth ú.39. 

 

Az intézmény bélyegzőinek használatára az óvodavezető jogosult. 

 

 

 

2.5. Az elektronikus úton előállított papíralapú dokumentumok, nyomtatványok 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. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást az 

intézményvezető alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok 

papíralapú másolatát: 

 Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 

 Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések 

 Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések 

 OSAP-jelentés 

 Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot) 

 

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és 

intézményvezető 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 
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formában tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott 

óvodapedagógus férhet hozzá. 

A tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium 

üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván. 

A jegyzőkönyv kitöltésének céljából az óvodavezető rendelkezik hozzáféréssel. A 

jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan intézményvezetői 

hatáskör. 

 

 

 

 

3.  A mulasztások engedélyezése, igazolása: 

 

A gyermekek óvodai távolmaradását az óvodai mulasztási naplóba az óvodapedagógus köteles 

bejegyezni az óvodai nap megkezdését követően.  

 

A gyermekek mulasztásait az óvodapedagógusnak a napló megfelelő rovatában a hónap 

elteltével összesíteni kell. 

A gyermek hiányzásakor a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Délelőtt 10.00 óráig kell 

jelenteni a megbetegedést, hiányzást. Ekkor készítjük el a másnapi ebédrendelést.      

 

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. 

A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírásokat az intézmény 

házirendjében szabályozzuk. 

 

Ha a gyermek igazolatlanul többet mulaszt a jogszabályban (R. 51. § (4) megengedettnél az 

intézmény vezetője értesíti az illetékes jegyzőt, a Gyermekjóléti Szolgálatot, illetve a 

Kormányhivatalt. 

 

 

4. Szociális támogatások: 

A mindenkor érvényes jogszabályok szerint az étkezési térítési díjkedvezmények igényléséről 

tájékoztatást adunk.  

Az ellátás igénylésének lehetőségére, módjára, határidejére a gyermekvédelmi felelős felhívja 

a szülők figyelmét. 

Egyéb szociális juttatásban való részesítésre a fenntartó önkormányzatnak teszünk javaslatot, 

illetve segítséget nyújtunk a szülőnek az önkormányzati szociális juttatások igénybevételéhez. 

 

 

5. Térítési díj befizetéséről az önkormányzat gondoskodik 

 

Az óvodák térítési díj ellenében a gyermekeknek napi 3 alkalommal étkezést biztosítanak.  A 

térítési díj megállapításához a szülőknek közölniük kell a szükséges adatokat.  A mindenkori 

étkezési térítési díj mértékét önkormányzati rendelet szabályozza. 

Az étkezési térítési díjakat havonta utólag, a tényleges étkezési napok után kell téríteni csekken 

vagy átutalással. 

A befizetés időpontját a számla tartalmazza. 

A szolgáltató felszólítást küld, majd a jogszabályoknak megfelelően jár el a befizetés 

elmulasztása esetén a befizetést elmulasztónak. 
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6.  A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátásának rendje: 

 

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében a mindenkori 

jogszabályoknak megfelelően az intézmény vezetője kapcsolatot tart a gyermekorvossal, 

Védőnői Szolgálattal, fogorvossal. 

Az óvoda vezetője gondoskodik arról, hogy az orvos és védőnő munkájához a szükséges 

feltételeket biztosítsa: vizsgálati hely, idő, óvónői felügyelet.  

A védőoltások az óvodában nem adhatók be.  

Nevelési évenként minden gyermek egy alkalommal részt vesz fogászati vizsgálaton.  

Az óvoda működése során az ÁNTSZ által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani: 

fertőtlenítés, takarítás és mosogatás során. Fertőző megbetegedések esetén az 

óvodahelységeinek és játékoknak fertőtlenítésére különös hangsúlyt kell fektetni. 

 

 

 

7.  A jutalmazások, fegyelmezések elvei, formái: 

 

7.1. A gyermekek jutalmazása, fegyelmi és kártérítési felelőssége: 

A tanuló jutalmazásával, fegyelmi és kártérítési felelősségével kapcsolatos intézkedéseket és 

eljárásokat a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 58.§, valamint a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza. 

A jutalmazást az óvodás gyermekekre vonatkozóan csak a munkafolyamatba épülve szóbeli 

dicséret formájában használjuk, melyet a szülőkkel való kapcsolattartás alkalmával is közlünk. 

 

7.2. A munkáltató fegyelmezési eszközei lehetnek közalkalmazottak esetén: 

 A munka törvénykönyvéről szóló törvény 56.§-ának alkalmazása 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 78.§ szabályozza a munkaviszony 

azonnali hatályú felmondással történő megszüntetését a következő esetekben: 

- munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos 

gondatlansággal jelentős mértékben megszegi 

- ha egyéb olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását 

lehetetlenné teszi. 

 A Kjt. 30.§ (1) bekezdés c) pontja és a (3) bekezdés alkalmazása a felmentés során. 

 BH1998.510. A figyelmeztetés joga megilleti a munkáltatót: 

- szóbeli figyelmeztetés 

- írásbeli figyelmeztetés    

 

 

8. A vallásgyakorlással kapcsolatos jogok és kötelezettségek: 

Intézményeinkben a hitoktatás a szülők kezdeményezésére, az egyházak szervezésében 

történhet.  

A hitoktatást oly módon szervezzük, hogy az óvodai foglalkozások rendjéhez illeszkedjék. Az 

óvoda a hit- és erkölcstan oktatása során együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel. 

Az óvoda a nevelési, oktatási intézményben rendelkezésre álló eszközökből biztosítja a 

szükséges tárgyi feltételeket, helyiségeket, a jelentkezéshez és működéshez szükséges 

feltételeket. 
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9. Reklámtevékenység szabályai: 

A reklámtevékenység lehetséges esetei: 

 Ha a reklám a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, 

a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. 

 Egyéb reklámtevékenység engedélyezése az intézményvezető egyedi elbírálása alapján 

történhet. 

 

 

10. Intézményi védő, óvó előírások: 

 

10.1. A vezetők, a pedagógusok és más alkalmazottak feladatai a gyermekbalesetek 

megelőzésében:  

Minden dolgozónak alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, 

testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a gyermek 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

A dolgozók konkrét feladatai a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan: 
 

 Minden dolgozóval évente meg kell ismertetni a munkavédelmi szabályzatot, a 

tűzvédelmi szabályzatot, a tűzriadó terv rendelkezéseit, valamint a környezetvédelmi 

szabályzatot.  

 Az óvodai nevelés része a gyermekek biztonságának és testi épségének megóvásával 

kapcsolatos ismeretek, rendszabályok és viselkedési formák megismertetése. 

 Az óvodapedagógusok a foglalkozások, a gondozási tevékenység alatt, valamint az 

ügyeleti beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott gyermekek 

tevékenységét, folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a 

baleset- megelőzési szabályokat a gyermekkel betartatni. 

 Az óvodapedagógusoknak feltétlenül tanulmányozniuk szükséges a balesetek 

megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben: 

- kirándulások, túrák előtt, 

- rendkívüli események után, 

- a nyári idénybalesetek veszélyeire fel kell hívni a gyermek figyelmét. 

 Az intézmény vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A 

munkavédelmi szemlék évenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe 

bevont dolgozókat a munkavédelmi szabályzat tartalmazza. 

 Az intézmény vezetője gondoskodik a gyermek játékszerek biztonsági 

követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról, melyet a játszótéri eszközök 

szabványossági felülvizsgálatának szakértői jelentése tartalmazza. 

 

 

 

Az óvodapedagógusok által készített eszközök használata:  

Az óvodapedagógusok az általuk készített eszközöket az óvodai előírások betartásával vihetik 

be a foglalkozásokra. Az eszközök készítésére csak olyan anyagok használhatók fel, amelyek a 

gyermek egészségére nincsenek káros hatással és használat közben sem veszélyeztetik testi 

épségüket, egészségüket. 
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10.2. A dolgozók feladatai a gyermekbalesetek esetén: 

 

 A gyermekek felügyeletét ellátó nevelőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, 

vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

- a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost hívnia,  

- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell 

szüntetnie, 

- minden gyermeki balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az 

intézményvezetőnek, 

- a gyermek szülőjét haladéktalanul értesíteni kell. 

E feladatok ellátásában a gyermekbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell 

vennie. 

 A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel 

csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit 

kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az 

orvosi segítséget. 

 Mindenféle balesetet, sérülést az óvoda vezetőjének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során 

tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a 

baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló 

balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 A gyermekbalesetekkel kapcsolatos feladatok a jogszabályok alapján: 

- A gyermekbalesetet elektronikus formában vagy az előírt nyomtatványon 

nyílván kell tartani.  

- A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki 

kell vizsgálni és e 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 intézmény őrzi meg.  

- A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az intézmény fenntartójának. A súlyos 

baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni.  

- Igény esetén biztosítsák az SZMK (ha nem működik, akkor a szülői szervezet) 

képviselőjének részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában. 

Annak a szekrénynek az ajtaját, ahol az elsősegélyláda található, illetve annak a 

helyiségnek az ajtaját, ahol e szekrény van, logóval ( vörös kereszt ) láttuk el. 

 

 

11. A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése: 

 

11.1. Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok: 

Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is: 

 kirándulás, séta 

 színház-, múzeum-, kiállítás látogatás 

 sportprogramok 

 iskolalátogatás stb. 

A szülők írásban járulnak hozzá ahhoz, hogy gyermekük az óvodán kívül szervezett 

programokon részt vegyen. ezek díját a szülők állják. 
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Az óvodapedagógusok feladatai: 

 A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, időpontjáról és a 

közlekedési eszközről. 

 Az intézményvezető tájékoztatása előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor 

helyi formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, 

közlekedési eszköz) kitöltésével írásban. 

A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az intézményvezető írásban 

ellenjegyezte. 

 

Különleges előírások: 

A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani. 

 Tömegközlekedés igénybe vételekor 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. 

 

11.2. Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok: 

 Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi 

véleménnyel kell rendelkeznie.  

 Tűz –és balesetvédelmi oktatás évente. 

 A HACCP-előírások betartása és betartatása mindenki felelőssége. 

 Az intézmény egész területén tilos a dohányzás! 

 Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos!  

 Munka kezdés előtt 5 perccel munkavégzésre alkalmas állapotban kell megjelenni. 

 Betegség esetén, a munkakezdés előtt legalább 2 órával jelezzen a dolgozó- helyettesítés 

 

 

 

12.  Rendkívüli eseménykor szükséges teendők: 

  Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni olyan előre nem látható 

eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az intézmény 

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 

 a robbanással történő fenyegetés. 

 

Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének azonnal/haladéktalanul jelenteni. 

Az intézményvezető dönt a szükséges intézkedésekről. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben 

szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.  

 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

 az intézmény fenntartóját, 

 tűz esetén a tűzoltóságot, 

 robbanással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézmény vezetője szükségesnek tartja. 



 

23 

 

Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha Nagyrév, Kossuth út 39. 2019. 

 

Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, stb.) esetén az épület kiürítését, a szükséges 

intézkedések megtételét az Tűzvédelmi Szabályzatban található tűzriadó terv előírásai szerint 

kell elvégezni. 

   

A tűzriadó tervben meg kell határozni: 

 a rendkívüli esemény jelzésének módjait, 

 a dolgozók, a gyermekek riasztásának rendjét, 

 a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, 

rendfenntartás, biztonsági szervek - rendőrség, tűzoltóság - értesítése, fogadásuk 

előkészítése, biztonsági berendezések kezelése), 

 az intézmények helyszínrajzát, 

 az építmények szintenkénti alaprajzát (a menekülési útvonalakkal, a vízszerzési 

helyekkel, a helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi osztály 

feltüntetésével, közművezetékek központi elzáróival). 

 

 

Bombariadó esetén szükséges teendők: 

Bombariadó esetén a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként szereplő tűzriadó tervben foglaltak 

szerint kell eljárni.  

Bombariadó esetén a rendőrséget értesíti az érintett épületben az ügyeletes vezető. 

A további teendőket a mindenkor érvényes főhatósági jogszabályok határozzák meg. 

 

 

 

13. A munkavédelemmel kapcsolatos feladatainkat a Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak 

alapján végezzük. 

 
 

14. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok: 

Az ünnepélyek, megemlékezések a gyermekek nemzeti tudatának fejlesztésére a hazaszeretetük 

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

szolgálnak. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat az óvoda pedagógiai programjában, 

valamint az éves munkatervben határozza meg 

 

Hagyományos ünnepeink: 

 mikulás,   

 karácsony,   

 farsang,   

 anyák napja,   

 gyermeknap,   

 évzáró,   

 nemzeti ünnepek,   

 születésnap,   

 jeles napok: zöld jeles napok, gyermekek név-és születésnapja – felelősök: 

óvodapedagógusok 
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Az ünnepélyek, a szülői értekezletek tartása idején az intézmények munkarendje az 

intézményvezető döntése szerint módosul. 
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                                                  III. 

BELSŐ KAPCSOLATOK      

1. Az intézmény szervezeti egységei: 

Az intézmény szervezeti egységei A szervezeti egység élén az alábbi felelős 

beosztású vezető áll 

FENNTARTÓ 

Óvoda: 

Nagyrévi Tündérkert Óvoda  

30 férőhely – 1 gyermekcsoport 

óvodapedagógusok 

dajka 

 

 

 Konyha: 

élelmezésvezető 

szakács 

konyhai kisegítő, takarító 

  

  

 

                                                            

 

 

 

 

 
  

2. Az intézmény vezetősége:  

Az intézményfelelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a 

fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a 

magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. 

 

Országos pedagógiai- szakmai ellenőrzés  
Célja: az óvodában folyó szakmai tevékenység értékelése, az intézmény szakmai fejlődésének 

támogatása. 

  

Az ellenőrzés során értékelik :  

- az óvoda szakmai tevékenységét  

- a pedagógusok munkáját( általános szempontok szerint)  

- az intézményvezető munkáját( általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok alapján  

- az óvoda saját céljainak megvalósulását( az óvodai önértékelés eredményeire alapozva) 
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Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzés fajtái:  

- a pedagógus ellenőrzése  

Célja: annak vizsgálata, hogy az óvodapedagógus munkája megfelel-e az általános pedagógiai 

szempontoknak, az országos alapprogram nevelési céljainak, az óvoda pedagógiai 

programjának. 

  

- az intézményvezető ellenőrzése 

Célja: a vezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése, vezetői munkájának általános 

pedagógiai és vezetéselméleti szempontok alapján, illetve az intézmény vezető saját 

céljaihoz képest elért eredményei alapján.  

 

- intézményellenőrzés  

Célja: annak vizsgálata, hogy az intézmény a maga által kitűzött céloknak hogyan tudott 

megfelelni, azok megvalósításában hol tart. 

  

Az intézményi önértékelési rendszer működtetése:  
Az intézményi önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre 

vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének alapján a pedagógus és a vezető önmagára, 

valamint az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejlesztendő 

területeket.  

Ezek meghatározása alapján fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési feladatait Intézkedési 

Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy 

azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának 

eredményességét.  

Az intézményi önértékelés területei megegyeznek a tanfelügyeleti ellenőrzés területével.  

Az intézményi önértékelés megvalósítására az óvoda vezetője öt évre szóló önértékelési 

programot, szabályzatot készít.  

Az intézmény korrekciót végez, jellemző az innovatív gondolkodás. 

 
  
A nevelőmunka 

 

A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői 

megbízásának második és negyedik évében személyi azonosításra alkalmatlan kérdőíves 

felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés az intézményvezető 

munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe 

veszi. 

   

Az intézményvezetőt távollétében a csoportban dolgozó óvodapedagógus helyettesíti. 

 

 

 

 

 

3. Alkalmazotti közösség: 

 

Az alkalmazotti közösségnek az intézményben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott 

tagja. 

A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve és a 

közalkalmazotti törvény szabályozza. 
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Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg. 

 

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

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

 

Véleményezési jog: az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és 

módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan. 

A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken 

kívül az intézmény működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt 

nyilváníthat az intézmény minden közalkalmazottja. 

Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés-előkészítés során a döntési jogkör 

gyakorlójának mérlegelnie kell. 

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos 

álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

 

Egyetértési jog: a döntési jogkör gyakorlója csak úgy rendelkezhet, ha a jogosultak 

ténylegesen egyetértenek. 

 

Döntési jog: kizárólagos intézkedési jog, melyet jogszabályok biztosítanak. 

Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összdolgozói 

értekezletet tart. = alkalmazotti kör 

Az intézményvezető az összdolgozói értekezleten:  

 beszámol az eltelt időszak alatt végzett munkáról 

 értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését 

 értékeli az intézményben dolgozók élet és munkakörülményeinek alakulását 

 ismerteti a következő időszak feladatait 

 

 

3.1. A nevelőtestület: 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező 

testület, amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az óvoda 

legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az intézmény 

valamennyi pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja, valamint felsőfokú 

végzettséggel rendelkező, nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottak közössége. 

 

A nevelőtestület a nevelési kérdésekben, a nevelési intézmény működésével kapcsolatos 

ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban, továbbá az e Szabályzatban 

meghatározott kérdésekben döntési, véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

 

 

3.1.1. A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok: 

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Nkt. 70. §-a, 

valamint a 20/2012. EMMI r. 117. §-a határozza meg. 

A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt 

érintő ügyben. 

A nevelőtestület döntési jogköre: 
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 a pedagógiai program elfogadása 

 az SZMSZ és a házirend elfogadása 

 a nevelési év munkatervének elfogadása 

 átfogó értékelések és beszámolók elfogadása 

 továbbképzési program elfogadása 

 az intézményvezetői pályázat szakmai véleményezése 

 a nevelőtestület nevében eljáró pedagógus kiválasztása 

 jogszabályban meghatározott más ügyek 

 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

 a pedagógusok külön megbízásának elosztása során 

 

A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és – szükség szerint – rendkívüli értekezletet 

tart. 

A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal 

az intézmény vezetője hívja össze. 

A pedagógusok felelőssége és kötelessége, hogy a napirend alapján felkészüljenek, beszámolási 

kötelezettségüknek eleget tegyenek, és érdemi hozzászólásaikkal segítsék a cél elérését. 

 

Az intézményvezető 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 

nevelési időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. 

 

3.1.2. A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 

rendelkezések: 

A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja 

 a pedagógiai program, 

 az SZMSZ, 

 a házirend, 

 a munkaterv, 

 az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló, 

 elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. 

Az intézményvezető az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább 

nyolc nappal átadja a nevelőtestület tagjainak. 

 

A nevelőtestületi értekezlet levezetését az intézményvezető látja el. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére az értekezlet egy nevelőtestületi tagot választ. 

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 

Döntéseit és határozatait – kivéve jogszabályban meghatározott titkos szavazás esetén – nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel 

hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az intézményvezető szavazata 

dönti el. 

A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat nevelési 

évenként sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni. 
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A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv 

készül, mely tartalmazza: 

 a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő nevét 

 a jelenlévők számát 

 az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét 

 a meghívottak nevét 

 a jelenlévők hozzászólását 

 a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását 

 a határozat elfogadásának szavazási arányát 

 

A jegyzőkönyvet az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. A 

jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestületi tagok közül egy 

hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat rögzítő jelenléti ívet, 

melyet a jegyzőkönyvet aláírók hitelesítenek. 

 

3.1.3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása: 

A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban biztosított 

hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át. 

 

 

3.2. Szakmai munkaközösségek: nincs nálunk, mert csak ketten vagyunk 

Az intézmény pedagógusai – legalább öt pedagógus kezdeményezésére – elkülönült szervezeti 

egységnek nem minősülő szakmai munkaközösséget hozhatnak létre. A szakmai 

munkaközösség jogosítványait, feladatait a Nkt., az EMMI r., továbbá jelen Szabályzat 

határozza meg. 

 

Intézményünkben szakmai munkaközösség nem működik. 

 

 

 

3.3. Óvodatitkár: 

Nincs óvodatitkár. 

 

 

3.4. Nevelőmunkát közvetlenül segítők és technikai dolgozók közössége: 

Elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő, jogszabályokban megfogalmazott és saját 

területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget 

alkotnak. 

 

 

3.5. Közalkalmazotti Tanács: nincs, mert csak ketten vagyunk 

 

 

4. Szülők közössége: 

 

4.1. Szülői szervezet: 

A szülők a Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői 

szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre. 

A szülői szervezet saját SZMSZ-éről, ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt. 
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A szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban és a jelen Szabályzatban meghatározott 

eseteken túl a házirend is tartalmazza. 

 

A szülői szervezet elnökével az intézményvezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői 

szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus tart kapcsolatot. 

 

Az intézmény a szülői szervezet képviselőinek értekezletet hív össze, vagy a szülői szervezet 

elnökét/képviselőjét meghívja a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjának 

tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az intézmény SZMSZ-e a szülői szervezet 

részére véleményezési, tanácskozói jogot biztosít. 

A meghívás a napirend írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet. 

 

Az intézmény vezetője a szülői szervezet képviselőit legalább félévente tájékoztatja az 

óvodában folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezete képviselőjének szükség szerint ad tájékoztatást. 

Az óvodás gyermek fejlődéséről, magatartásában, érzelmi életében bekövetkezett változásokról 

való tájékoztatás a csoportos óvodapedagógus, adott esetben az óvodavezető feladata és 

kötelessége. 

 

A szülői szervezet 

 figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét 

 bármely, gyermekeket érintő kérdésben tájékoztatást kérhet 

 képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában 

 nevelőtestületi értekezlet összehívását kezdeményezheti 

 

A szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol: 

 a pedagógiai program elfogadásakor 

 az SZMSZ elfogadásakor 

 a házirend elfogadásakor 

 a munkaterv elfogadásakor (a nevelési év rendjének meghatározásában) 

 az adatkezelési szabályzat elfogadásakor 

 a fakultatív hit- és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában 

 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában 

 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

 a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módjának meghatározásában 

 a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend nyilvánosságával kapcsolatosan 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben (pl. a szükséges ruházati felszerelésekkel 

kapcsolatosan) 

 a nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programok összeghatárának 

megállapításakor 

 vezetői pályázatnál 

 az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, 

nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával 

kapcsolatosan 

 

A csoport szülői munkaközösségét a csoportba járó gyermekek szülei alkotják. 

A csoportok szülői munkaközösségei a szülők köréből, 3 tagot választanak:  
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 elnök 

 pénztáros 

 tag 

 

A csoportok szülői munkaközösségének tisztségviselői választják meg a tagintézmények 

SZMK választmányát. 

 elnök 

 elnökhelyettes 

 tag 

 

 

4.2. Tájékoztatás kérés lehetősége a szülők részéről: 

Az intézmény vezetőjétől előre egyeztetett időpontban az elolvasáson túl tájékoztatást 

kérhetnek /kivétel személyes és titkos adatok körét/, a pedagógiai programról, SZMSZ-ről, a 

Házirendről. 

A kérdezés módja azonban nem sértheti a dolgozók emberi méltóságát, becsületét.  

 

 

 

4.3. A szülők rendszeres tájékoztatásának rendje és formája: 

Az intézményvezető évenként két alkalommal az év nyitás és zárás alkalmával szóban, 

évközben a faliújságon elhelyezett hirdetmény és szóróanyagok útján nyújt tájékoztatást az 

aktuális dolgokról. 

A csoportban dolgozó óvónők a mindennapi kapcsolattartás mellett a szülői értekezleteken, 

szóróanyagok útján nyújtanak tájékoztatást. 

Ezen túlmenően felhasználjuk a jogszabályban előírt kötelező tartalmat (óvodai pedagógiai 

program, szervezeti és működési szabályzat, házirend) .  

A gyermekek fejlődési menetéről évente 1 alkalommal tájékoztatjuk a szülőket. 

                 

Különös közzététel szabályai: 

A település honlapjának intézményi részén (www.nagyrev.hu) bárki számára 

személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és 

kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel 

szempontjából is díjmentesen történő hozzáféréssel minden tanév első napjáig aktuálissá 

válásuk szerint közzé kell tenni a következő adatokat:  

 a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 a nevelő munkát segítők számát, évenként feltüntetve 

 

A közzétételért felelős: az intézményvezető 

A közzétett anyagok személyes adatokat nem tartalmazhatnak. 

 

 

 

4.4. A szülők vélemény nyilvánításának rendje és formája: 

Az intézményi munka minden területén folyó munkáról véleményt nyilváníthatnak a szülők az 

emberi méltóság, a becsület, a személyi jogok tiszteletben tartása, az intézmények működését 

nem akadályozása, zavarása mellett a következő alkalmakkor: 

 SZMK választott tisztségviselői közvetítése útján, 

 intézményvezetővel előre egyeztetett időpontban. 

 Panaszkezelési szabályzat ( mellékletben ) 
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5. A közösségek közötti kapcsolattartási rend: 

 

5.1. Az alkalmazotti közösség és az intézményvezetőség közötti kapcsolattartás rendje és 

formája: 

   

Az intézményvezető és a nevelőtestület: 

A nevelőtestület kapcsolattartása az intézményvezető segítségével valósul meg. 

 

A kapcsolattartás fórumai: 

 a különböző értekezletek 

 megbeszélések 

 egyéb, helyben szokásos módon 

 

A vezető a kapcsolattartás fórumainak időpontjáról, az aktuális feladatokról szóban értesíti a 

dolgozókat. 

 

A dolgozók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban közölhetik a 

vezetőséggel. 

 

5.2. Az intézményvezetés és a szülői szervezet kapcsolattartási rendje: 

Az SZMK elnöke közvetlen kapcsolatban van az intézmény vezetőjével. 

Az óvoda SZMK választmányát az intézmény vezetője nevelési évenként legalább egy 

alkalommal összehívja és tájékoztatást ad az intézmény feladatairól, tevékenységéről. 

Az intézményvezető, évente egy alkalommal részt vesz az óvoda szülői választmányának 

ülésén. 

Tájékoztatást adnak a következő év feladatairól, annak megvalósításához segítséget kérnek, 

majd beszámolnak az évben végzett munkáról, az elért eredményekről. 

Az SZMK vezetőség munkájához szükséges feltételeket az intézményvezető biztosítja. 

A takarékosság messzemenő figyelembevételével az adminisztrációhoz szükséges anyagokat, 

eszközöket, a kapcsolattartáshoz, a szervezőmunkához szükséges telefon, internet használatot, 

helységhasználatot ingyenesen biztosítják.  
 
5.3. Óvodapedagógusok - szülők kapcsolattartási rendje: 

 

Óvodapedagógusok - szülők kapcsolata: 

Az óvoda életéről, a munkatervről, az aktuális feladatokról 

 az intézményvezető – SZMK választmány értekezletén,  

 a csoportban dolgozó óvodapedagógus – szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket. 

 

A gyermekek egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok 

szolgálnak: 

 családlátogatások (szükség szerint) 

 szülői értekezletek (a nevelési év folyamán két alkalommal, illetve szükség esetén) 

 a szülő tájékoztatása a gyermek fejlettségéről (évente kétszer, SNI-s gyermeket 

háromszor) 

 írásbeli tájékoztatók 

 nyílt napok 
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 telefon 

 

Az intézmény egészének életéről, a munkatervről, az aktuális feladatokról: 

 az intézményvezető: 

- szülői értekezleten, 

- a bejáratnál elhelyezett hirdető táblán keresztül, 

 az óvónők: 

- szülői értekezleten, 

- egyéni szülői tájékoztatón adnak tájékoztatást. 

A szülői értekezletek idejét az éves munkaterv tartalmazza. 

 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, 

nevelőtestületével. 

A szülők és más érdeklődők az óvoda pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról és házirendjéről az intézményvezetőtől, időpont egyeztetést követően bármikor 

kérhetnek tájékoztatást. 

 

Az óvodák pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, 

megtekinthető.  

Egy-egy példánya megtalálható: 

 az intézmény fenntartójánál, 

 az intézmény irattárában, 

 az intézményvezetőnél,  

 a helyi könyvtárban, 

 az általános iskolában, 

 

 

6. A vezető munkamegosztása az óvodapedagógussal 
 

6.1.  Intézményvezető:  

Az intézmény élén az intézményvezető áll, munkáját a csoportban dolgozó óvodapedagógus  

közreműködésével látja el. A vezető jogállását a Kjt. Vonatkozó rendelkezései határozzák meg.  

Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja – a jogszabályok 

maradéktalan figyelembevételével – a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló, az 

intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat. 

Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 

jogkörét elsődlegesen a Nemzeti Köznevelési Törvény határozza meg. 

 

 

 

Az intézményvezető – a köznevelési törvénynek megfelelően – egy személyben felelős: 

 az intézmény szakszerű és törvényes 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 
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 a nemzeti ünnepek méltó megszervezéséért 

 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért 

 a munka- és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért 

 a humánerőforrás biztosításáért és fejlesztéséért 

 a KIRA - adatszolgáltatás hitelességéért 

 a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért 

 a szabályzatok betartásának biztosításáért a munkaköri leírások és a vezetői ellenőrzés 

útján 

 

Az intézmény vezetője és a Polgármesteri Hivatal felel megállapodás alapján: 

 a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak, az 

irányító szerv által meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő 

ellátásáért 

 a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság, az eredményesség 

követelményeinek érvényesítéséért 

 a használatába adott vagyon vagyonkezelői jogának rendeltetésszerű gyakorlásáért 

 a belső kontrollrendszer kialakításáért, működtetéséért, fejlesztéséért 

 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint 

annak teljességéért és hitelességéért 

 az intézményi számviteli rendért 

 

Az intézményvezető feladata: 

 a nevelőtestületi értekezletek előkészítése 

 a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése 

 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

 a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való 

együttműködés 

 a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása 

 az intézmény működésével kapcsolatban döntés minden olyan ügyben, amelyet 

jogszabály, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe 

 rendkívüli szünet elrendelése – a fenntartó egyidejű értesítése mellett –, ha az 

intézményre kiterjedő veszélyhelyzet miatt annak működtetése nem lehetséges 

(időjárás, járvány, természeti csapás, elháríthatatlan ok) 

 a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 

foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben 

 az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, 

hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat 

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

 a gazdálkodási feladatokban közreműködő óvodatitkár munkájának közvetlen 

irányítása 

 az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak irányítása 

 

Az intézményvezető kizárólagos hatásköre a munkáltatói jogkör. 
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6.2. Az intézményvezető-helyettes: 

Nincs helyettes. Kétszemélyes óvoda révén az óvodapedagógus helyettesíti. 

 

Különleges felelőssége: 

 Az intézményvezető távollétében – korlátozott jogkörben – teljes felelősséggel végzi a 

vezetési feladatokat. 

 A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység 

irányításában. 

 Közvetlenül szervezi és irányítja a dajka munkáját. 

 Az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért teljes felelősséggel tartozik. 

 

Az Óvodapedagógus felelős: 

 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 HACCP-rendszer működtetéséért 

 a belső továbbképzések megszervezéséért 

 az alkalmazotti értekezletek előkészítéséért 

 

Az Óvodapedagógus feladatai: 

 az intézményvezető külön megbízása alapján részt vesz a vezetői munkában 

- szükség szerint végzi az új felvételeket, előjegyzéseket  

- elkészíti a munkaügyi statisztikát, nyilvántartást 

- szakmai fórumokon, hivatalos rendezvényeken képviseli az óvodát 

- pályakezdő, újonnan belépő pedagógus szakmai munkáját segíti 

- a költségvetés előtervezésénél összeállítja a hiánylistát, egyeztet a vezetővel és 

a dajkával. 

 

Az  Óvodapedagógus ellenőrzési feladatai: 

 csoportellenőrzéseket végez az éves munkatervben foglaltak szerint 

 ellenőrzi a mulasztási napló, csoportnapló vezetését 

 ellenőrzi a felelősök 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 

7. Belső ellenőrzés rendje: 

 

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó pedagógiai tevékenység 

eredményességének, szakszerűségének, célszerűségének és hatékonyságának a vizsgálata, 



 

36 

 

Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha Nagyrév, Kossuth út 39. 2019. 

annak feltárása, hogy milyen területen szükséges erősíteni a tevékenységet, milyen területeken 

kell a rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, illetve bővíteni. 

 

Területei: 

 Szakmai-pedagógiai tevékenység 

 Tanügy-igazgatási feladatok ellátása 

 Munkáltatói jogkörből adódó feladatok (határidők, jogszabályi előírások betartása) 

 

Módszerei: 

 Megfigyelés (csoportlátogatás), 

 Dokumentumelemzés (tervezési, értékelési, tanügy-igazgatási) 

 Bejárás, leltározás 

 Részvétel a munkában 

 

Alapelvei: 

 konkrétság 

 objektivitás 

 folyamatosság 

 tervszerűség 

 pedagógiai önállóság tiszteletben tartása 

 humánus megközelítés, kölcsönös bizalom 

 önállóság, önértékelés fejlesztése 

 perspektívák adása 

 pozitívumok erősítése 

 

Az ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzés kiterjed az 

egyes feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő 

kérdésekre. 

 

Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető felel. 

Az intézményvezető az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonja a másik 

óvodapedagógust. 

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

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet a szakmai munkaközösség vezetője és a szülői 

szervezet. 

 

Az ellenőrzés tapasztalatairól írásos feljegyzést kell készíteni, azt az érintett 

óvodapedagógussal, illetve dolgozóval ismertetni kell, aki arra szóban vagy írásban észrevételt 

tehet. 

Az intézményvezető minden évben valamennyi óvodapedagógus, valamint nevelőmunkát 

közvetlenül segítő és technikai alkalmazott munkáját értékeli legalább egy alkalommal. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható 

tapasztalatait a nevelési évzáró értekezleten értékelni kell, megállapítva az esetleges 

hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

 

 

Az intézményvezető ellenőrzi: 
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 külön ütemterv szerint egyéni beszélgetés, felmérés alapján a nevelőtestület tagjai 

tevékenységét, kapcsolatteremtő és együttműködési készségét, pontosságát, fegyelmét, 

szakmai ismeretekben a jártasságot, írásbeli és szóbeli kifejező készségét, 

felelősségérzetét, 

 az intézmény működésével, gazdálkodásával, kapcsolattartásával összefüggő minden 

olyan tevékenységet, amelyet nem utalt vezetőtársai hatáskörébe, 

 a belső ellenőrzési tervben meghatározott tevékenységeket. 

 csoportban folyó tevékenységet, 

 a nevelés, gondozás módját, 

 a gyermeknyilvántartásokat, 

 szülői értekezletek megtartását, 

 munkaközösségek munkáját, 

 a munkarend betartását, 

 a belső ellenőrzési tervben meghatározott tevékenységeket. 

 napi rendszerességgel az intézményben folyó oktató-nevelő munkát, 

 a munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok betartását, 

 a belső ellenőrzési tervben meghatározott tevékenységeket. 
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IV. 

KÜLSŐ KAPCSOLATOK 

 
1. A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja: 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn 

más intézményekkel, szervezetekkel. 

 

 

1.1. Fenntartó: 

Fenntartó megnevezése: 

 Nagyrév Község Önkormányzata 

5463 Nagyrév, Árpád út 78. 

 

Kapcsolattartó: intézményvezető, meghatározott feladatoknál a csoportban dolgozó 

óvodapedagógus  

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

való megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete. 

A kapcsolattartás formája: vezetői értekezletek, kiállítások, rendezvények, központi 

ünnepségeken való intézményi képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, írásos 

beszámoló. 

 

 

1.2. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: 

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletére vonatkozó feladatellátás alapja a fenntartó 

és az egészségügyi szolgáltató által megkötött megállapodás tartalma. 

A gyermekek egészségi állapotának megóvásáért az intézmény vezetősége rendszeres 

kapcsolatot tart fenn: 

 Gyermekorvos 

 Védőnői Szolgálat 

 Fogorvos 

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője. 

Feladata: biztosítja a munkafeltételeket, gondoskodik a gyermekek felügyeletéről, 

vizsgálatokra való előkészítéséről, a szülők tájékoztatásáról. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekorvos felkérésre, szakértőként közreműködik, a gyermekek 

egészségügyi ellátását és az egyéb óvoda-egészségügyi feladatokat az intézményvezetővel 

egyeztetett rend szerint, együttműködve végzi. A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat az 

51/1997. (XII. 18.) NM-rendelet szabályozza. 

A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre. 

Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint. 
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1.3. Oktatási Hivatal: 

Az óvodapedagógusok szakmai megújulása, minősítése, szakmai ellenőrzése, valamint a 

vezető és az intézmény szakmai ellenőrzése érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart fenn: 

 Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője és az óvodapedagógus 

A kapcsolat tartalma: a pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése, szaktanácsadói 

szakmai segítés, szakmai ellenőrzés, pedagógusminősítés. 

A kapcsolat formája: továbbképzések, konferenciák, konzultációk igényfelmérése és 

szervezése, szaktanácsadói igényfelmérés, szervezés, pedagógusminősítés és szakmai 

ellenőrzés (pedagógus, vezető, intézmény) koordinálása. 

Gyakoriság: jogszabályban meghatározott időpontokban és gyakorisággal, valamint szükség 

szerint. 

 

 

1.4. Pedagógiai szakszolgálatok: 

Az eredményes nevelőmunka érdekében az óvoda rendszeres munkakapcsolatot tart fenn: 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője  

A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás 

segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben. 

A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció, 

szülői értekezleten való részvétel. 

Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a pszichológus, logopédus 

és óvónők jelzése alapján szükség szerint. 

 

 

1.5. Pedagógiai szakmai szolgáltatók: 

Az óvodapedagógusok szakmai megújulása érdekében munkakapcsolatot tart fenn: 

 Működési engedéllyel rendelkező pedagógiai, szakmai szolgáltatók – más 

intézmények 

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője 

A kapcsolat tartalma: a pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése 

A kapcsolat formája: továbbképzések, konferenciák, konzultációk 

Gyakoriság: nevelési évenként meghirdetett időpontokban és gyakorisággal. 

 

 

1.6. Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, gyámügyi hivatal: 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk fenn: 

 Járási Gyámügyi Hivatal 

 Tiszakürt-Nagyrév Községek 

 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulása 

5471 Tiszakürt Rózsa F.u.3. 

5463 Nagyrév Árpád u.60. 

  

 Polgármesteri Hivatal Nagyrév 

Kapcsolattartó: az intézményvezető, óvodapedagógus 
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A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása. 

A kapcsolat formája, lehetséges módja: esetmegbeszélésen, előadásokon, rendezvényeken 

való részvétel, segítség kérése, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel 

nem tudjuk megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség 

védelme miatt ez indokolt. 

 a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja 

 amennyiben további intézkedésre van szükség, az intézmény megkeresésére a 

Gyermekjóléti Szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer 

keretei között milyen intézkedést tegyen 

 esetmegbeszélés – az óvoda részvételével, a szolgálat felkérésére 

 szülők tájékoztatása révén (a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának 

intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését 

Gyakoriság: szükség szerint. 

 

A gyermekvédelmi feladatok kompetenciaelvű meghatározását az óvoda pedagógiai programja 

tartalmazza.  

   Felelős: Óvodavezető 

 

1.7. Általános iskola: 

Az iskolába lépés megkönnyítése, a gyermekek könnyebb beilleszkedése érdekében kapcsolatot 

tartunk fenn: 

 Általános Iskola Nagyrév 

Kapcsolattartó: az intézményvezető 

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

megkönnyítésével, információk továbbítása a szülőknek. 

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

Gyakoriság: lehetőség szerint félévente 

 

 

1.9. Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézmények, szolgáltatók: 

Az óvodai élet megszervezésének színesebbé, változatosabbá tételének érdekében tartunk fenn 

kapcsolatot 

 Nagyrév Művelődési Központ és Könyvtár 

 Egyéb közművelődési és szórakoztató szolgáltatók   

Kapcsolattartó: az intézményvezető 

A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermekműsorok, előadások szervezése, lebonyolítása. 

A kapcsolat formája: intézményi programok szervezése, intézményen kívüli kulturális 

programok látogatása, illetve ajánlása a szülőknek. 

Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva, a szülői szervezet 

véleményének kikérésével. 

 

 
1.10. Közvetett partnerek, intézmények, gazdálkodók: 

Az eredményes nevelőmunka érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a következő 

szervezetekkel: 

 civilszervezetek 

Kapcsolattartó: az intézményvezető 
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A kapcsolat tartalma: színvonalas nevelőmunka működési feltételeinek segítése, színvonalas 

gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása. 

A kapcsolat formája: működtetési feladatok szervezése, lebonyolítása, intézményen kívüli 

programok szervezése, látogatása 

Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva, a szülői szervezet 

véleményének kikérésével. 

 

 

2. Belépés és benntartózkodás rendje: 

Az intézményekbe a gyülekezési időn túl csak rendkívül indokolt esetben, vagy előre 

egyeztetett időpontban lehet belépni. 

A benntartózkodó személyekre vonatkoznak a SZMSZ és a Házirendben előírtak. 

 

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

intézményvezető fogadja. 

A foglalkozásokra bemenni csak vezetői, illetve az adott csoportban dolgozó óvónő, 

engedélyével szabad. 

Ezen alkalmakkor nem zavarhatják az intézményben folyó munkát, annak végzését nem 

akadályozhatják. 

Olyan magatartást kell tanúsítaniuk, mely a nevelési intézmény etikai normáinak, egészségügyi 

szabályainknak, nevelési elveinknek megfelel. 

 

 

3.  A helyiségek használatának rendje: 

Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: 

- az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

- az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

 A gyermekek az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak felnőtt felügyelettel 

használhatják. Az intézmény helyiségeiben az intézmény dolgozói és a gyermekeken 

kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak. 

 Illetéktelen személyeknek az intézmény területére belépni és benntartózkodni 

tilos! 

 Az intézmény berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az intézményvezető 

engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

 Vagyonvédelmi intézkedés: az intézmény zárásáért a mindenkori délutános dajka és a 

délutános óvodapedagógus a felelős. 

 Ügynökök, üzletszerzők vagy más személyek az intézmény területén kereskedelmi 

tevékenységet nem folytathatnak.  

 Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, párthoz kötődő 

szervezet nem működhet. 

 

3.1. Kazánház: 

A kazánház üzemeltetése a biztonságtechnikai és tűzbiztonsági szabályok szigorú             

betartásával történhet, amelyért a mindenkori fenntartó a felelős. 

 A kazánházban a fűtőn és az ellenőrzésre jogosult személyeken kívül mások nem 

tartózkodhatnak 

 A fűtőberendezéseket csak a fűtő kezelheti. 
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 A kazánházban és a fűtési rendszerben bekövetkezett rendellenességet a fűtő köteles 

azonnal jelenteni a munkakörileg illetékes felettesének, távollétében az 

óvodavezetőnek. 
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V. 

 

EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 

 
1. A munkaviszonyra és a munkavégzésre vonatkozó szabályok:  

1.1.  A munkaidő-nyilvántartás: 

Az intézményi SZMSZ tartalmazza. 

 

1.2. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok: 

Az intézményi SZMSZ tartalmazza. 

 

1.3. Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása: 

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben vagy kinevezési 

okiratban kell rögzíteni. Ennek részletes szabályait a Kjt. tartalmazza. 

 

Rendszeres személyi juttatások: 

A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alapilletménye, 

illetménykiegészítése, illetménypótléka és mindazon juttatások, amelyek rendszeresen 

ismétlődve kerülnek kifizetésre. 

A közalkalmazottat illetményének megállapítása érdekében fizetési osztályba és fizetési 

fokozatba kell besorolni. 

 

Kereset kiegészítés: Az intézményvezető határozott időre, vagy egyszeri alkalomra szólóan 

kereset kiegészítéssel ismerheti el a kimagasló teljesítményt, az alábbi szempontok 

figyelembevételével: 

 tanulási tervek készítése a helyi program alapján 

 pályázatírás 

 publikálás 

 bemutató tartása 

 új módszerek, ötletek kipróbálása 

 pályakezdők szakmai segítése 

 olyan munkában való részvétel amely nem kapcsolódik a munkaköréhez 

 belső ellenőrzések tapasztalatai 

 óvodapedagógusi tevékenységével emeli a az óvoda szakmai színvonalát 

 

Jutalom: Az intézmény éves költségvetésében,illetve év közben a pénzmaradvány terhére 

engedélyezheti a fenntartó a jutalom előirányzatának tervezését, ill, annak kifizetését a 

jogszabályban meghatározott paraméterek figyelembevételével. 

 

  

Megbízási díj: Megbízási szerződés megkötésével az intézményvezető bízza meg. 

 

 

A rendkívüli munkavégzés díjazása: 

 

A készenlét díjazása: 

A készenlétet teljesítő közalkalmazott annak időtartama alatt a munkáltató által elérhető helyen 

köteles tartózkodni. 
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Készenlétnek minősül, ha a közalkalmazott rendkívüli munkaidőben a feladatok folyamatos 

ellátása érdekében, külön díjazásért a munkavégzésre készen áll, és értesítés esetén rövid időn 

belül feladatai ellátása érdekében a munkavégzés helyén megjelenik. 

A készenlét díjazására vonatkozóan a Kjt. végrehajtási rendeletét kell figyelembe venni. 

A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése:A 

munkavégzés teljesítése az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő 

szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. 

A közalkalmazott köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható 

szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali tikot megtartani. 

Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre 

betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más 

személyre hátrányos következményekkel járhat. 

A közalkalmazott munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak megfelelően 

köteles végezni. 

Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 

nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és 

amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 

Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

- a közalkalmazottak személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 

-  gyermekek személyiségi jogai 

- a közalkalmazottak és gyermekek egészségi állapotára vonatkozóadatok 

- vezetői értekezleteken, nevelőtestületi szak alkalmazotti értekezleten elhangzott 
információ 

- a hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. 

 

 

1.4. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése: 

Az intézményi SZMSZ tartalmazza. 

 

2. A munkaidő beosztása: 

Az intézményben dolgozók munkarendjét jelen SZMSZ tartalmazza, összhangban az ide 

vonatkozó jogszabályokkal. 

 

Óvodapedagógus munkarendje:(nevelő - gondozó tevékenységet végzők) 

Munkaidő: napi 8 óra / heti 40 óra 

Csoportban töltött idő: napi 6.5 óra   

Az óvodapedagógus kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen nevelő - gondozó 

munkára kell fordítani. A munkaidő fennmaradó részében heti 4 órában: 
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 a nevelést, gondozást előkészítő, azzal összefüggő egyéb feladatok, 

- családlátogatás 

- csoportszoba díszítés 

- eseti helyettesítés 

- adminisztráció elkészítése  

 gyakornok szakmai segítése.  

      

A munkaidő beosztás „keret” jellegű. 

 

 

 

A nevelő, gondozó munkát segítők munkarendje: 

Munkaidő: napi 8 óra / heti 40 óra.          

A munkaidő beosztás: „keret” jellegű. 

 

A dolgozónak munkaképes állapotban kell megjelenni munkahelyén a munkaidő kezdetekor. 

 

Munkaköri leírások helye – melléklet 

 

3. A szabadság kiadása: 

 

A dolgozók éves rendes szabadságának kiadását, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, 

valamint a Munka Törvénykönyvében megfogalmazott előírásoknak megfelelően kell 

kiadni. A szabadságot a kiadás előtt 15 nappal kell kérni. A szabadság kiadására 

elsősorban a nyári időszak a megfelelő. A szabadságról nyilvántartást kell vezetni. 

 

 

 

4. Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése: 

A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét az éves költségvetési előirányzat és a 

továbbképzési terv alapján évente felül kell vizsgálni. Törvényi előírás figyelembe vételével- 

120 óra  277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

 

5. Nyilatkozat tömegtájékoztató szerveknek: fontosabb eseményekről, ünnepekről. 

 

6. Saját gépkocsi használata: 

A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a 

mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok szerint 

alakítja ki az intézmény. 

Saját gépkocsit hivatali célra az intézményvezető előzetes engedélyével lehet igénybe venni. 

A saját tulajdonú gépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót. 

A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben feltüntetett km- távolság 

szerint az üzemanyag fogyasztási norma és legfeljebb az APEH által közétett üzemanyag ár 

alapulvételével kiszámított üzemanyag,- valamint fenntartási költségtérítésből áll. 
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Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a – 

módosított – 60/1992.(IV.1.)Korm. rendelet 4.§-ában meghatározott alapnorma átalányt kell 

figyelembe venni. 

A saját tulajdonú gépkocsit csak abban az esetben vehető igénybe, ha a dolgozó előzetesen 

írásbeli nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával kapcsolatosan sem személyi, sem 

tárgyi kártérítési igénnyel nem lép fel az intézménnyel szemben. 

 

7. A munkába járás költségeinek megtérítése: 

A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a 

32/2010.(II.26.)Korm,rendelet értelmében megtéríteni. 

A munkáltató a napi munkába járással kapcsolatos bérlet, vagy menetjegy árának 86%-át téríti. 

A bérlet vagy menetjegy térítése az intézmény nevére kiállított számla ellenében történik. 

Lehetőség van a közalkalmazottnak munkába járásra saját gépkocsival is, ha az állandó vagy 

ideiglenes lakóhelye és munkahelye között 

 - nem közlekedik tömegközlekedési eszköz 

 - a munkarendje miatt a tömegközlekedési eszközt nem, vagy csak 
hosszú várakozással tudná igénybe venni. 

A térítés mértéke a munkahely és lakóhely közötti oda-vissza távolság figyelembevételével 

munkanapokra számolva (SZJA tv.25.§.(2)bek.b)pontja) 

  

8. Egyéb juttatások: 

8.1. Munkaruha juttatás:A munkáltató az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló 

munkavállaló részére (kivéve a tartósan távol lévő közalkalmazottat) a munkaköri feladatainak 

ellátásához szükséges munkaruházatot évente munkaidő arányosan biztosítja. A munkaruha 

kihordási ideje 1 év. 

Egyedi beszerzés esetén a vásárlásról – az intézmény nevére címzett – szabályos 

készpénzfizetési számlát kell leadni. 

A közalkalmazott a munkaviszony létesítésekor, próbaidő kitöltése esetén annak lejárta utáni 

napon szerez jogosultságot a juttatás igénybevételére. A kihordási idő ezen a napon kezdődik. 

A juttatási idő számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell figyelembe 

venni. 

A juttatási időbe nem számít be: gyes, gyed, katonai szolgálat időtartama, 30 napon túli fizetés 

nélküli szabadság, 30 napon túli táppénz. 

A munkaruha karbantartásáról (mosás,tisztítás, javítás) a közalkalmazott köteles gondoskodni, 

ezért semmiféle költségtérítés nem illeti meg. 
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8.2. Étkezési hozzájárulás: 

Az étkezési hozzájárulás természetbeni juttatás, amely adható, de nem kötelező. 

Nagysága az éves költségvetési kondíció függvénye. 

 

9. Egyéb szabályok: 

 

9.1. Telefonhasználat: 

Az intézményben lévő vonalas telefonkészüléket magán célra használni tilos!  

9.2. Mobil telefon: 

Az intézményben 1 db mobil telefon használata engedélyezett. 

Mobiltelefont a gyermekek között végzett munka alatt használni tilos! 

A telefont a csoportban néma üzemmódban kell tartani 

 

9.3. Fénymásolás, nyomtatás: csak a neveléssel, működtetéssel összefüggő dokumentumok, 

fénymásolatok 

 

 

 

 

9.3. Munkakörök átadása:  

Az intézményvezető állású dolgozói, valamint a pedagógusok és más dolgozók munkakörének 

átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

- átadás – átvétel időpontját 

- a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat 

- a folyamatban lévő konkrét ügyeket 

- az átadásra kerülő eszközöket 

- az átadó és átvevő észrevételeit 

- a jelenlévők aláírását 

Az átadás – átvételi eljárást, a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell 

fejezni.  

A munkakör átadás – átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerint felettes 

vezető gondoskodik. 

 

9.4. A pedagógusok és egyéb alkalmazottak oktató-nevelőmunkával kapcsolatos 

megbízásának elvei: 

 

9.5. A pedagógusokkal szemben támasztott etikai követelmények: 

- Az óvoda valamennyi óvodapedagógusának, szakalkalmazottjának közalkalmazotthoz 

méltóan kell élnie, tevékenykednie. Magatartásuk befolyásolja a munka sikerét és eredményét. 

- A gyermekektől, szüleiktől vagy más hozzátartozótól – a mindennapi életben szokásos 

figyelmesség ( pl.: virág, könyv stb. ) – ajándékot, pénzt nem fogadhat el. 

- Ellenszolgáltatás fejében ( vagy nélkül ) gyermek, szülő vagy hozzátartozó részére jogtalan 

előnyt nem biztosíthat. 
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- Pénzt gyűjteni a 20/2012.(VIII:31.) EMMI rendelet 83.§(2) bekezdés a) pont 

figyelembevételével csak az intézményvezető által engedélyezett, illetve szervezett dolgokra, 

programokra szabad. 

- A dolgozók kötelessége a gyermekek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 

- Valamennyi pedagógus és más munkakörben foglalkoztatott dolgozó emberi, munkatársi 

kapcsolatban törekedjék az együttműködésre, munkatársaival legyen kollegális, a 

gyermekekkel szemben jellemezze a humánus magatartás. 

 

 

9.6. A megüresedett álláshelyek: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a szociális ágazatban történő végrehajtási 

rendelete szabályozza.  

 

9.7. A gyakornoki idő: gyakornoki szabályzat tartalmazza. 

 

 

9.8. A próbaidő:a törvényeknek megfelelően. 

 

 

9.9. Vagyonnyilatkozat tétel: A 2007.évi CLII.tv. értelmében. 
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VI. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 

1. Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti: 

 fenntartó, 

 nevelőtestület 50+ 1 %- a, 

 alkalmazottak 50+ 1 %-a,  

 az intézményvezető, 

 a szülői munkaközösség vezetősége. 

A módosítási javaslatot az intézményvezető a nevelőtestület elé terjeszti. A döntésről Ő 

tájékoztatja a javaslattevőt. 

 

2. Az SZMSZ-t a nevelőtestület a 2019.07.09-ei nevelőtestületi értekezleten 2 igen szavazattal 

elfogadta. 

 

3. Az SZMSZ-t a szülői szervezet véleményezte, egyetértett és elfogadta a 2019.07.09-ei 

nevelőtestületi értekezleten. 

         

5. Nagyrév Község Önkormányzatának-képviselőtestülete ………………………………. 

számú határozatával jóváhagyta. 

            

6. Az SZMSZ 2019. szeptember 01-jén lép hatályba. 

 

    Egyúttal az előző SZMSZ hatályát veszti. 

 

7. Az SZMSZ egy-egy példánya megtalálható: 

 az óvodavezetői irodában, 

 

 

 

Nagyrév, 2019.július 16.  

 

         

   

 

 

                Csatos Imréné Szabadkai Csilla s.k. 

         óvodavezető 
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I.számú melléklet 
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II. számú melléklet 
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III. számú melléklet 
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IV. számú melléklet  
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V. számú melléklet 
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VI. számú melléklet 

 

 
 



 

72 

 

Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha Nagyrév, Kossuth út 39. 2019. 

 
 

 

 



 

73 

 

Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha Nagyrév, Kossuth út 39. 2019. 

VII. számú melléklet 
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