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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 Az SZMSZ szempontjából legfontosabb jogszabályok 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 
• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 
• 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

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

végrehajtásáról (Vhr.) 
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  
• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 
• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról 
• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelésének irányelvéről  
• 235/2016. (VII. 29.) Kormány. rend 
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról 
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
• 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról közoktatási intézményekben 
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 
• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) az intézmény szervezeti 
működésének legfontosabb alapelveit, a vezetők és a szervezeti egységek feladatait, 
alapvető kötelezettségeit és jogait, egymáshoz való viszonyát és a külső kapcsolattartás 
módját határozza meg.  
Az SZMSZ feladata az intézmény egységes, összehangolt, hatékony és zavartalan 
működésének, az intézményi vagyon védelmének és a megfelelő színvonalú óvodai 
nevelőmunka feltételeihez szükséges körülmények biztosításának elősegítése.  
Feladata továbbá a munkahelyi rend és a munkamegosztás rendszerének kialakítása, az 
ellenőrzési-, kapcsolódási pontok, formák szabályozása, az egyszemélyi felelős vezetés 
elvének érvényesítése és ezzel a gyermekek védelmének biztosítása. 
  
Hatályba lépése: 
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Az SZMSZ a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosítására 
akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők illetve a 
nevelőtestület erre javaslatot tesz.  
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Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: 
• Az óvoda területére 
• Az óvoda által szervezett – a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – 

óvodán kívüli programokra 

Személyi hatály kiterjed: 
• az intézmény vezetőire és az intézmény dolgozóira, 
• az intézményben működő testületekre, szervezetekre, 
• az óvodáskorú gyermekekre, 
• az óvodáskorú gyermekek szüleire, gondviselőire, 
• az intézménnyel szerződéses kapcsolatban lévő személyekre, cégekre, a 

közöttük illetve az intézmény között létrejött megállapodásban szabályozottak 
szerint 
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II.AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI 

Neve:    Kölyöksziget Óvoda 
Székhelye:    6725 Szeged, Szabadkai út 18. 
Telefon:    62/421-477 
Felügyeleti szerv:   PICK Gyermeknevelési Alapítvány 
OM azonosítója:  029503 
Az intézmény típusa:  köznevelési intézmény, óvoda 
Számlavezető fiókja:  Raiffeisen Bank Zrt. 
Számlaszáma:   12001008-01329974-00100000 
Az intézmény adószáma:  18275313-1-06 
Működési engedély száma: CSB/01/3677-4/2016 
Nyilvántartásba vétel száma: CS-06/B01/117-11/2018 
Statisztikai számjel:  18275313 8510 599 06 

Az óvoda jogállása: Állami, illetve önkormányzati feladatot ellátó alapítványi 
fenntartású nevelési, oktatási intézmény. 

Az óvoda tevékenységei 
TEÁOR: 8510  Iskola előkészítő oktatás 
   5629  Egyéb vendéglátás 

Államháztartási szakfeladatrend szerint: 
091110 Óvodai nevelés, ellátás 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, ellátása 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 

Az óvoda alapító és fenntartó szerve: 
Neve:     Pick Gyermeknevelési Alapítvány 
Székhely:    6725 Szeged, Szabadkai út 18. 
Telefon/fax:    06/421-477 
Felügyeleti szerve:  Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály; Oktatási és Hatósági Osztály 
Alapító okirat kelte:  2002.08.16 

Számlavezető fiókja:  Raiffeisen Bank Zrt. 
Számlaszáma:   12067008-00150241-00100002 
Adószám:   18469910-1-06  

PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Részvénytársaság (jogelődje a Szegedi 
Szalámigyár és Húskombinát) jogutódja a PICK Gyermeknevelési Alapítvány. 
Az alapítás időpontja: 2002. szept. 1. 
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Az óvoda jogállása 

Az intézmény vagyona és a vagyon feletti rendelkezési joga: az intézmény saját 
vagyonnal nem rendelkezi. A feladatellátást a Szeged 21005 hrsz. Alatti 1055 m2 

területű óvoda megnevezésű ingatlan és ingó vagyon biztosítja.  

A létesítmény felett a rendelkezési jogot a Pick Gyermeknevelési Alapítvány gyakorolja 
a Pick Szeged ZRt-vel kötött bérleti szerződés alapján. 

Gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó  

Engedélyezett, felvehető, maximális gyermeklétszám: 75 fő 

Óvodai csoportok száma: 3 

A fenntartó által engedélyezett alkalmazotti létszám: 11 fő 

Intézmény képviseletére jogosult személyek: intézményvezető 

A munkáltatói jog gyakorlója: intézményvezető 

Az intézmény típusa: óvoda 

Óvodai díjak: 

A szülők térítési díjat fizetnek gyermekük óvodai ellátásáért. 
A térítési díjak pontos összegének meghatározása a havi étkezési nyilvántartások 
lezárása után, a tárgyhónap utolsó napján történik.  
A gondviselő/fizető fél minden hónap 8.- ig számlát kap az aktuális összegről. 
A nevelési, gondozási díjat és az étkezési térítési díjat fő szabály szerint a gondviselő 
vagy annak munkáltatója fizeti, a nevére kiállított számla ellenében, minden hónap 15. 
napjáig, átutalással, az intézmény  -  Kölyöksziget Óvoda – Raiffeisen Banknál vezetett 
12001008-01329974-00100000 bankszámlájára. 
Készpénzes vagy csekkes befizetésre az intézményeknél nincs lehetőség.  
A szülő, gondviselő a térítési díjak megfizetését az intézmény kérésére az átutalást 
igazoló bizonylatok bemutatásával köteles igazolni. 

Átutalás esetén a bankszámla adatok a következők: 

Hiányzás esetén az étkezési díj írható jóvá, amennyiben a szülő a hiányzás napját 
megelőző nap 10.00 óráig bejelenti.  
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő az étkezési díj visszafizetésére nem tarthat 
igényt. 
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A térítési díj jóváírására/visszafizetésére nincs lehetőség. 

A díj meg nem fizetése esetén a fenntartó írásban felszólítja a szülőt a tartozás 
rendezésére. 
Amennyiben a felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül a szülő a díjat nem 
rendezi, a fenntartó alapítvány kuratóriuma jogosult dönteni a gyermek óvodai 
elhelyezésének megszüntetéséről. 

Az óvoda külön programokat is szervez.  
Ezek a következők: színházlátogatás, kiállítás megtekintése, egyéb ünnepkörökhöz 
tartozó programok. stb. Ezek részleteiről és díjazásáról az óvodai hirdetőn tájékoztatja a 
szülőket. A külön programokon való részvétel nem kötelező!  

III. A MŰKÖDÉS RENDJE 

III.1. Intézményben való benntartózkodás rendje 

Az intézmény hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át 
folyamatosan üzemel. 

Az intézmény nyitvatartási ideje napi 12 óra: reggel 500 órától 1700 óráig. 
Az intézményt reggel ötkor a munkarend szerint érkező dajka nyitja. 
A kapu mindig zárva van. 

Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott két hét nyári zárva tartás alatt szünetel.  
Ennek időpontját a PICK Szeged ZRt. műszaki vezetőjével történő egyeztetés után a 
szülők tudomására kell hozni február 15-ig az intézmény hirdetőtábláján. 
A nyári zárás idején a szülők gondoskodnak gyermekük elhelyezéséről.  

A zárva tartás ideje alatt az alapítványi titkár vagy az óvodavezető ügyeletet tart. 

Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz 
kötődő szervezet nem működhet.  

A napi munkaidőkezdést és a napi munkaidő befejezését az alkalmazottak kötelesek 
jelenléti íven napra készen vezetni.  
A munkaidő alatti távollétet óvodavezető engedélyezi.  
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kötelesek a munkaidő-nyilvántartási lapot 
napra készen vezetni. 

Az óvodavezető munkarendje: 
Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az óvodában 
tartózkodnia. 
Az óvoda nyitvatartási idejében reggel 800órától délután 1600 óráig az óvodavezető vagy 
helyettese az óvodában tartózkodik. 
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Az óvodavezető akadályoztatása esetén, ill. a vezető benntartózkodásán kívüli időben a 
helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. 
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Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: 
• az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, 
• a szünetek időtartamát,  
• a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének 

időpontját, 
• a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon, szükség esetén gondoskodni kell a 
gyermekek felügyeletéről. Helyi sajátosságokat figyelembe véve nevelés nélküli 
munkanapokat nem tartunk! 

III.2. Az óvodai felvétel rendje 

Az óvoda felvételi körzete: Csongrád megye, azzal a kikötéssel, hogy az intézmény 
férőhelyeit elsősorban a PICK SZEGED Zrt. és Bonafarm cégcsoport munkavállalóinak 
gyermekei tölthetik be. 
Az óvodai felvételről, átvételről az intézmény vezetője dönt. 

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyerekek számát, az 
óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

Ha az óvoda a jelentkezést elutasította a döntést határozatba kell foglalni. A határozatot 
meg kell indokolni. A határozatnak jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatást is 
tartalmaznia kell. 

Az óvodába felvett gyerekeket az óvoda tartja nyilván. 
A szülők a felvételről hivatalos értesítés útján szereznek tudomást. 

Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján 
az átvevő óvoda feladata.  

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a 
szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. 

Az intézmény a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni: 
• alkalmazottak adatai  ( 2011. évi CXC. törvény 44. §-a szerint) 
• gyermeknyilvántartás ( 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bek. szerint) 
• gyermekbaleset nyilvántartás, bejelentési kötelezettség. (20/2012.VIII.31. 

EMMI rendelet 169.§-a szerint) 

A fent nevezett adatok csak a jogszabályokban meghatározottak szerint továbbíthatók. 
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A házirend tartalmazza a 20/2012. (VIII. 31.) 5§. EMMI rendeletben meghatározottak 
alapján a szülők, a gyermekek és az óvodai dolgozók számára a legfontosabb 
információkat az intézmény működéséről. 

IV. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi 
pedagógiai tevékenységére kiterjed.  
Hatékony működéséért az óvodavezető a felelős. 
Az óvodavezető ellenőrzési rendszert dolgoz ki.  
A pedagógiai munka belső ellenőrzési tervének a konkrét megvalósításának ütemtervét 
az éves munkaterv tartalmazza. 
Az óvodavezető felelős a pedagógiai munka belső ellenőrzésének elvégzéséért és 
dokumentálásáért. 

IV.1. Az óvodai nevelőmunka ellenőrzése, célja: 

Az ellenőrzést az intézmény vezetője az éves munkatervben foglaltak szerint végzi. 
Az ellenőrzés során a szakmai segítségnyújtás és az ösztönzés kerül előtérbe, hogy 
elősegítse a pedagógiai programban meghatározott tevékenységek teljesülését. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák 
mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, a pedagógiai 
munka hatékonyságának fokozása. 

IV.2. A vezetői ellenőrzés főbb területei, formái, követelményei: 

- a munkakörrel kapcsolatos feladatok végzése (mód és hatékonyság) 
- a munkafegyelemmel összefüggő kérdések 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: 
• szóbeli beszámoltatás, 
• írásbeli beszámoltatás, 
• értekezlet,  
• foglalkozáslátogatás, 
• speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: 
• fogja át a pedagógiai munka egészét,  
• segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, 
• támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását, 
• támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását, 
• hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 

Az ellenőrzési tervet az óvodában nyilvánosságra kell hozni. 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
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Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésekről az óvodavezető dönt.  
Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a 
nevelési év során.  
Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra 
írásban észrevételt tehet. 

ÓV.: óvodavezető 

A pedagógiai  
ellenőrzés területei

IX. X. XI. XII. I. II. III. VI. V. VI. VII. VIII.

Felvételi előjegyzési  
napló

ÓV ÓV ÓV

Felvételi és  
mulasztási napló

ÓV ÓV ÓV ÓV

Óvodai csoportnapló ÓV ÓV ÓV ÓV

Gyermeki fejlődés  
nyomon követő  
dokumentáció

ÓV ÓV ÓV ÓV

Óvodai  
szakvélemény

ÓV

Statisztikai, normatíva 
igényléshez kapcsolódó 
dokumentumok

ÓV ÓV

Kapcsolattartás a  
szülőkkel

ÓV ÓV ÓV

Óvodai csoportban  
végzett nevelőmunka/ 
óvodai foglalkozás

ÓV ÓV

Kirándulás ÓV ÓV ÓV ÓV

Ünnepek, 
hagyományok és külső  
megjelenésük

ÓV ÓV

Nevelőmunkát 
közvetlenül segítő 
m u n k á j a ( d a j k a , 
pedagógiai 
asszisztens munkája)

ÓV ÓV

M u n k a r e n d -
munkafegyelem

ÓV ÓV
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V. BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK 
RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN AZ 

INTÉZMÉNNYEL 
• A gyerekeket kísérő szülők kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló 

személyek az óvodavezetőnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az 
intézményben. A kaput nyitó személy az óvodavezetőhöz vezeti a belépőket. 

• A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az 
óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik. 

• Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az 
óvodavezető engedélyezi. 

Szervezeti és Működési Szabályzat 



OM azonosító: 029503    Kölyöksziget Óvoda- SZMSZ

VI. VEZETŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA, 
FELADATMEGOSZTÁS ÉS A KÉPVISELET SZABÁLYAI 

A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül 
elkülönült feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal 
rendelkeznek 

•  a vezető 
•  az alkalmazotti közösség 
•  a nevelőtestület 

Az intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét az óvodavezető fogja össze. 

A kapcsolattartás formái: 
•  értekezletek 
•  megbeszélések 
•  fórumok 
•  telefon 
•  elektronikus levelezőlista 

A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, 
nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, 
egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált 
képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának 
módját, a kapcsolódó felelősségi szabályokat a személyre szóló munkaköri leírások 
tartalmazzák. 

Alkalmazotti közösség 

Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi alkalmazott tagja. 
A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve és a 
közalkalmazotti törvény szabályozza. 
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. 

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 
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nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 
alkalmazottja. 

Nevelőtestületre vonatokozó általános szabályok: 

A nevelőtestület dönt: 

• a pedagógiai program elfogadásáról,  
• az SZMSZ elfogadásáról 
• éves munkaterv elfogadásáról 
• az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról,  
• a továbbképzési program elfogadásáról, 
• a házirend elfogadásáról 
• jogszabályban meghatározott más ügyekről 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az intézmény működésével 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. A jogszabályban meghatározott ügyekben ki kell 
kérni a nevelőtestület véleményét. Az év folyamán az éves munkatervben 
meghatározottak szerint rendes – ha szükséges- rendkívüli értekezletet tart. 

Az értekezletek meghatározott napirenddel és időponttal az óvodavezető hívja össze. 

A pedagógusok a naprendi pontok alapján felkészülnek és beszámolási 
kötelezettségüknek eleget téve hozzászólásokkal segítik a munkát. 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának kezdeményezéséhez a 
pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az 
értekezlet nevelési időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc munkanapon belül 
össze kell hívni. 

VI. AZ ÓVODAVEZETŐ AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN A 
HELYETTESÍTÉS RENDJE 

Az óvodavezető távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által adott megbízás alapján 
történik. Ilyen megbízás hiányában a munkarend szerint ez időben munkát végző, 
legmagasabb iskolai végzettséggel és szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus 
helyettesíti. 
Intézkedési jogkörük az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 
megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

Az óvodavezető helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

• az ügyeletes vezető csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására 
vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető vagy vezető-
helyettes helyett, 
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• az ügyeletes vezető 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 az ügyeletes vezető a jogszabály, illetve az intézmény belső 
szabályzataiban, rendelkezéseiben a kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben 
nem dönthet. 

VII. A VEZETŐK, AZ ÓVODA ÉS A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG KÖZÖTTI 
KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI, RENDJE 

Az együttműködés megszervezése 

Az óvodavezető feladata, melyet az munkatervében kell rögzíteni. 
A (Nkt. 73.§) és az (20/2012 VIII EMMI rendelet 119.§ (4)) alapján az óvodában a 
szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az intézmény 
működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező 
Szülői Közösséget hozhatnak létre.  
A Szülői Közösség szótöbbséggel dönt a saját működési rendjéről, munkatervének 
elfogadásáról és tisztségviselőinek megválasztásáról. 
Az intézmény vezetője a Szülői Közösség vezetőjét szükség esetén tájékoztatja az 
intézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 
Az óvodai Szülői Közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a 
pedagógiai munka eredményességét, tájékoztatást kérhet a nevelési-, oktatási intézmény 
vezetőjétől. Az előbbiekben felsorolt ügyek szükség szerinti tárgyalásakor a Szülői 
Közösség képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelő testület értekezletein. 

A szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg: 
•  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  
• a nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programok összeghatárának 

megállapításakor 
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VIII. A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK 
ÁTRUHÁZÁSA, FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTT 

SZEMÉLYEK BESZÁMOLÓJÁRA VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉS 

A nevelőtestület feladat átruházása alapján a szakmai munkaközösségek hiányában 
egyéni megbízatások alapján az alábbi tevékenységeket folytatják: 

• javítják az intézményben folyó nevelőmunka szakmai színvonalát, 
minőségét, 

• fejlesztik, tökéletesítik a módszertani eljárásaikat, 
• javaslatot adhatnak az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló 

szakmai irányzatok felhasználására, 
• támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját 
• segítik a különböző programok elkészítését, szükség szerint annak 

felülvizsgálatát és hatékonyság vizsgálatát is elvégzik. 

IX. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, 
MÓDJA 

9.1. Pedagógiai szakszolgálatok 

Kapcsolattartó: az óvodavezető 
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 óvodapedagógusok jelzése alapján szükség szerint. 

9.2 Pedagógiai szakmai szolgáltatók 

Kapcsolattartó: az óvodavezető 
A kapcsolat tartalma: a pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése, valamint 
szaktanácsadói szakmai segítés. 
A kapcsolat formája: továbbképzések, konferenciák, konzultációk, szaktanácsadói 
hospitálás, szaktanácsadói javaslat. 
Gyakoriság: nevelési évenként meghirdetett időpontokban és gyakorisággal 

9.3. Fenntartó 

Kapcsolattartó: óvodavezető 
A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói 
elvárásoknak való megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete. 
A kapcsolattartás formája: munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, írásos beszámoló 
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9.4. Szakértői bizottság 

A gyermekek fejlesztésének, iskolaérettségének elbírálásában közreműködő Csongrád 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézménye az óvodavezető állapodik 
meg az együttműködés formáiban. 

9.5. Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, gyámügyi hÓVatal 

Az óvodavezető szükség esetén kapcsolatot tart a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalával, és a Családsegítő központtal: 
Kapcsolattartó: óvodavezető 
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 óvoda a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja 
• amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda 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 meghatározását az óvoda pedagógiai programja 
tartalmazza. 

9.6. Egészségügyi Szolgáltató 

A kapcsolattartás az óvodavezető feladata. 
A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat az 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 
szabályozza. 

9.7. Az intézményt a Szakmai Szervezetekben az óvodavezető képviseli. 

9.8. Alsóvárosi plébánia 

 Az óvodavezető tart kapcsolatot a képviselő hitoktatóval. 
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9.9. Általános iskola 

Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus. 
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: a közeli iskolák megkeresésére látogatás az iskolai beiratkozás előtt és az 
első félévet követően. 

9.10. Bölcsőde 

Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott 
óvodapedagógusok. 
A kapcsolat tartalma: a gyermekek óvodai beilleszkedésének segítése a bölcsőde–óvoda 
átmenet megkönnyítésével. 
A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás. 
Gyakoriság: látogatás nevelési évenként az óvodai jelentkezés előtt és a beszoktatáskor. 

9.11. Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézmények, szolgáltatók 

Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus. 
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. 

9.12. Alapítványi kuratórium 

Kapcsolattartó: óvodavezető 
A kapcsolat tartalma: a nevelőtestület és a szülői szervezet tájékoztatása az alapítvány 
munkájáról. 
Gyakoriság: nevelési évenként a kuratórium és az intézményi igények alapján. 
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X. AZ ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, 
HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

Az intézmény épületét március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a előtt négy nappal 
fel kell lobogózni a 132/2000. VII. 14. Kormányrendelet alapján. 

A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával: karácsony, 
anyák napja, évzáró. Az anyák napja és az évzáró nyilvános. 

A gyermeki élet hagyományos ünnepei: farsang, húsvét, gyermeknap, Mikulás. 
Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza. 

A gyermekcsoportokon belül közös ünneplés történik a gyermekek születésnapja 
alkalmából. 

Népi hagyományok ápolása körében történik a  
• jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése, és a 
• népi kézműves technikákkal való ismerkedés. 

Kirándulások, túrák, séták, színházlátogatások, sporttevékenységek a munkaterv és a 
gyermekcsoportok igényei szerint történnek. 

Az ünnepek és hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, elvárások: 

- Az óvoda közösségi helyiségeinek az ünnephez illő feldíszítése. 

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

- A rendezvényeken való aktív részvétel, a személyre szóló feladatok maradéktalan 
elvégzése. 

 - Alkalomhoz illő öltözködés – egységes arculat tükrözése (sportrendezvényeken 
formapóló vagy kendő, nemzeti ünnepeken ünnephez illő ruha; farsangkor jelmez 
használata). 

XI. A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

A 2011. évi CXC. törvény 71.§ (1) szerinti rendelkezés a mérvadó.  

A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. 

A nevelői közösség kis létszámát figyelembe véve óvodánkban nincs szakmai 
munkaközösség. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása az egyéni megbízatásokban 
kerültek kiosztásra, melyek a mindenkori munkaköri leírásokban találhatóak. 
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XII. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 
( Lásd az óvodai munkavédelmi előírásokat.) 

12.1. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62.§ (1) bekezdés g, pontja 
valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 168.§ alapján a gyermekek biztonságos 
és egészséges környezetben történő nevelése érdekében minden óvodapedagógus a 
köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy: 

• A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a 
gyermekek, felügyeletét, védelmét figyelemmel a baleset megelőzés 
szempontjaira. 

• A nevelési-oktatási intézményben olyan környezetet kell teremteni, amely 
alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák 
kialakítására. 

• Fejleszteni kell a gyermek biztonságra törekvő viselkedését 
• Fontos, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük 

megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, 
• Ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek 

balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést 
megtegye. 

Ezért: 
▪  Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb 

esetekben szükség szerint minden óvodai csoportban - a gyermekek 
életkorának megfelelően - ismertetni kell az egészségük és testi épségük 
védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható 
magatartásformát.  

▪  Az intézmény csak megfelelőségi jellel ellátott játékot vásárolhat. A 
játékot használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz 
mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást áttanulmányozni, és a 
játékszert eszerint alkalmazni. 

▪ Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus 
kötelessége az elsősegélynyújtás. Ha a balesetet vagy veszélyforrást dajka 
észleli, köteles azonnal intézkedni, a veszélyforrásra pedig az óvodavezető 
vagy az SZMSZ-ben meghatározottak szerint illetékes figyelmét felhívni. A 
gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség teljesítését az 
óvodavezető ellenőrzi. 

▪ A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett gyermekbalesetekkel 
kapcsolatos feladatokat a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 169.§ -a határozza 
meg. 

12.2. Amíg gyermek tartózkodik az óvodában, a kapukat, bejárati ajtókat kulcsra zárni 
tilos, de a gyermekek számára el nem érhető magasságban, biztonságosan záródó és 
könnyen kezelhető reteszt kell felszerelni. 

12.3. Biztosítani kell a balesetmentes ételszállítást, tálalást. Forró ételt a gyermekek 
közé bevinni tilos. 
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12.4. Az intézmény tatarozása, felújítása közben az intézmény nem üzemelhet. 

12.5. A játszótéri eszközök folyamatos ellenőrzése és karbantartása a játszótéri 
ellenőrzési terv és napló alapján történik. 

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. 

XIII. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN 
SZÜKSÉGES TEENDŐK 

Az intézmény minden dolgozója köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 
felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó 
értesítéséről. 
Bombariadó esetén az óvodavezető intézkedhet. Akadályoztatás esetén az SZMSZ-ben 
meghatározott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 
Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 

Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető 
hatóság információja alapján az óvodavezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel 
megbízott személy dönt. 
A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben 
értesíti a fenntartót. 

XIV. TÁJÉKOZTATÁS A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL, AZ SZMSZ- 
RŐL ÉS A HÁZIRENDRŐL 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján, az óvoda honlapján, valamint a hirdető 
táblánál: egy példányt elhelyezni. 

• az óvoda pedagógiai programját, 
• szervezeti és működési szabályzatát és  
• házirendjét. 

Tájékoztatást a pedagógiai programról az óvodavezetőtől kérhetnek az SZMSZ-ben 
meghatározott munkarend szerint. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet melléklete alapján az intézmény honlapján közzé 
kell tenni: (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat!) 

• Óvoda pedagógusok száma 
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• Óvoda pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 
• Dajkák száma 
• Dajkák szakképzettsége 
• Óvodai nevelési év rendje 
• Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma 

XV. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT DOKUMENTUMOK 
KEZELÉSI RENDJE 

15.1. Az elektronikus úton előállított papíralapú dokumentumok hitelesítési rendje 

A 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 óvodavezetői 
hatáskör. 

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

Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer 
(KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és 
tárolt dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 
előírásainak megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni 
és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát: 
• Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 
• Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések 
• Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések 
• OSAP-jelentés 
• Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot) 
• További, elektronikus úton érkezett dokumentumok nyomtatása és iktatása 

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az 
óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása és hitelesítése nem 
szükséges. A dokumentumokat a KIR alrendszerében, továbbá elektronikus 
adathordozón lementett formában tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az óvodavezető 
férhet hozzá. 

XVI.AZ ÓVODAVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉBŐL LEADOTT 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 
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Az óvodavezető feladat és hatásköre 

Az intézmény élén az óvodavezető áll. 
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 óvodavezető az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 
jogkörét elsődlegesen a nemzeti köznevelési törvény határozza meg. 
Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
Támogatja az intézmény munkáját, segítő szervezetek, testületek közösségek 
tevékenységét. 

Az óvodavezető a hatályos jogszabályoknak megfelelően az intézmény felelős vezetője, 
aki felel: 

• az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló 
költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a fenntartó által 
rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való 
kezeléséért, 

• önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kÓVételével 
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak 
felett, 

• dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más 
hatáskörébe, 

• felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 
• jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 
• képviseli az intézményt. 

Az intézmény vezetője felel 
• a pedagógiai munkáért, 
• a nevelőtestület vezetéséért, 
• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, 
• a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,  
• a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 
• a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 
• szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, 
• a gyermekbaleset megelőzéséért, 
• a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 
• a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 
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XVII. A MUNKASZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 

Az alkalmazotti jogviszony létrejötte: 

Az óvodavezető, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállalóval az 
alkalmazotti jogviszony létesítésekor állapodik meg, melynek írásba foglalt 
dokumentuma a munkaszerződés. 
A munkaszerződés tartalmazza, hogy az érintett alkalmazott milyen munkakörben és 
milyen feltételekkel, milyen mértékű alapbérrel és mely időponttól, milyen időtartamra 
kerül alkalmazásra. Az alkalmazott jogviszonyárra vonatkozó kinevezés 
elválaszthatatlan mellékletét képezi a névre szóló munkaköri leírás. 

Munkaköri leírás 

Az intézmény alkalmazottainak konkrét, egyedi feladatait a munkaköri leírások 
tartalmazzák. 
Az egyedi (személyre szóló) munkaköri leírásokat feladatváltozás, szervezeti egység 
módosulás, illetve minden, a konkrét munkavégzéssel kapcsolatos változás esetén 
aktualizálni kell. Az aktualizálásnak lehetőleg a változással azonos időben, de 
legkésőbb 15 naptári napon belül meg kell történnie. 

A munkaköri leírások kötelező tartalmi elemei: 
• egyedi azonosító (törzsszám) 
• oktatási azonosító, ahol releváns 
• kinek, milyen munkakörre került kibocsátásra 
• az érintett alkalmazott jogállása, jogaira és kötelezettségeire milyen további 

rendelkezések vonatkoznak 
• melyek a konkrét (ténylegesen végzendő) feladatai, kötelezettségei 
• a munkavégzés helye és időtartama 

A munkavégzés 

A munkavégzés a munkaköri leírásban (vagy a külön utasításban) megjelölt 
munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok szerint történik. A megfelelő 
munkakörülmények (a jogszabály által meghatározott feltételek) biztosítása a 
munkáltató feladata. 
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességeinek megfelelően, az 
elvárható szakértelemmel és pontossággal, körültekintéssel az arra vonatkozó 
szabályoknak, a munkahelyi vezetője utasításának, valamint a szakmai elvárásoknak 
megfelelően végezni. 

A szabadság 

Az éves rendes szabadság kivételéhez ütemtervet kell készíteni, tárgyév május 15-ig. 
A szabadság igénybevételét az óvodavezető engedélyezi. 
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Az alkalmazottak részére megállapított szabadságról, illetve a már ténylegesen letöltött 
szabadságról naprakész nyilvántartást kell vezetni. 

A munka díjazása 

Az illetmény meghatározásakor a közalkalmazottakra vonatkozó törvényi előírás 
kereteit be kell tartani. 
Az egyéb személyi juttatásokra vonatkozóan a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény, a Munka Törvénykönyve, illetve ezek végrehajtására kibocsátott jogszabályok 
hatályos rendelkezései az irányadók. 

Munkakör átadás 

Az óvodavezető által kijelölt munkakört betöltő dolgozók munkaköre átadásáról és 
átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. 
A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti 
felettes vezető gondoskodik, az eljárást a változástól számított legkésőbb 15 napon belül 
be kell fejezni. Ha a munkakört korábban betöltő személy alkalmazotti jogviszonya 
megszűnik, az átadás – átvétel lebonyolításának határideje az érintett utolsó 
munkanapja. 

A munkaidő-nyilvántartás vezetése 

A Kölyöksziget Óvoda a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a közoktatási 
intézményekre vonatkozó munkaidő-nyilvántartás vezetésével kapcsolatos helyi rendet. 

A munkaidő-nyilvántartásban az adatokat naponta rögzíteni kell a következő bontásban: 
• foglalkozással lekötött munkaidő, azaz kötelező órák teljesítése, 
• foglalkozással le nem kötött munkaidő: 

o intézményben ellátandó feladatok,  
o intézményen kívül ellátható feladatok. 

• munkaidő összesen 
• munkaközi szünet. 

A munkaidő óvodai foglalkozásokkal le nem kötött részében a pedagógusok az alábbi 
feladatokat a nevelési-oktatási intézményen belül végzik: 

• szülői értekezlet 
• rendezvények 
• írásbeli munka 

A munkaidő óvodai foglalkozásokkal le nem kötött részében a pedagógusok az alábbi 
feladatokat a nevelési-oktatási intézményen kívül végzik: 

• családlátogatás 
• kirándulások 
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• versenyek 

A nyilvántartás vezetésével kapcsolatban felelősség terheli: 
• az óvodavezetőt,  
• a nyilvántartás kezelőt, és 
• az óvodapedagógust. 

Az óvodavezető feladatai: 

A nyilvántartás vezetésének szervezési feladatait az óvodavezető látja el, ennek 
keretében: 

• kijelöli a nyilvántartás kezeléséért, ellenőrzéséért, egyeztetéséért felelős 
személyt, (a továbbiakban nyilvántartás kezelő),  

• meghatározza az adat és információáramlás rendjét,  
• a nyilvántartás vezetésének szükségességéről, valamint az információ - 

szolgáltatási kötelezettségről nevelő-testületi értekezleten, illetve egyéb 
formában tájékoztatja a pedagógust,  

• kijelöli a nyilvántartás helyét. 

A nyilvántartás kezelő feladatai:  
• felmérni a nyilvántartás szükségletet, és biztosítani a megfelelő 

mennyiségű jelenléti ívet, 
• a 4 heti összesítések ellenőrzése,  
• az ellenőrzés tényének aláírással való igazolása,  

o amennyiben az egyeztető jellegű ellenőrzése során eltérést 
tapasztal, a pedagógus bevonásával a nyilvántartásban kétséges 
adat helyességéről meggyőződjön és a munkaidő nyilvántartást, 
vagy az egyeztetés alapjául szolgáló dokumentumot javítsa, 
illetve annak szükségességét jelezze. 

Az óvodapedagógus által ellátandó feladatok 
• a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos előírásokat megismerni, és betartani, 
• a nyilvántartást a kijelölt tartási helyen tartani, onnan csak a napi 

bejegyzések beírásának időtartamára viheti el,  
• a nyilvántartás kezelő kérésére együttműködik a nyilvántartással kapcsolatos 

esetleges tévedések, elírások kijavításában, illetve az egyéb adminisztrációs 
tévedésekből fakadó eltérések kiigazításában. 

Munkabér 

Az óvodai alkalmazottak bérezése a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
rendelet, a 2011. évi CXC. törvény, a 1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról 
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szóló törvény, valamint a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 
jogszabályok alapján történik. 

Bérpótlékok:  

• Vezetői pótlék 
• Műszakpótlék 

A bérfizetés napja: A munkavállaló részére járó munkabéreket utólag, havonta 
számoljuk el és fizetjük ki a tárgyhót követő hó 10-én folyószámlára utalással. 

Juttatások: 

A munkáltató az óvoda minden dolgozójának munkaruhát, védőruhát biztosít a 
munkavédelmi előírások szerint. 

Alkalmazotti vásárlás: 

Az Alapító PICK Szeged ZRt.-vel kötött tartós támogatási szerződés értelmében az 
alapítványi dolgozók részére is biztosítunk kedvezményes termékvásárlási lehetőséget a 
PICK Szeged ZRt. dolgozóihoz hasonlóan, melyet a Vezérigazgató határoz meg. 

Foglalkozás-egészségügy: 

A PICK Szeged ZRt–vel kötött tartós támogatási szerződés értelmében foglalkozás 
egészségügyi szakrendelést biztosítunk dolgozóinknak. 

Szabadság 

A szabadság mértékének számítási módja a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
rendelet, 2011. évi CXC. törvény, a 1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény, valamint a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 
jogszabályok alapján történik. 

A szabadság mértékének számítási módja: (a Kjt. szerint) 
• Az 56. § szerinti alapszabadság: A-B-C-D fizetési osztályban évi 20 munkanap, 

az E-F-G fizetési osztályokban 21 munkanap.  
• Pótszabadság mértéke az 57. § szerint: a fizetési fokozattal megegyező számú 

munkanap a pótszabadság. A nevelőmunkát végző óvodapedagógusok évi 
pótszabadságának mértéke egységesen 25 munkanap. 

• Gyermeknevelési szabadság mértéke: 
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o Egy gyermek után 2 munkanap 
o Két gyermek után 4 munkanap  
o Kettőnél több gyermek után összesen 7 munkanap 

A szabadság kiadásának időpontja: 
• Az óvodapedagógusok szorgalmi időszakban csak rendkívüli esetben mehetnek 

szabadságra, az óvoda szünet alatt viszont szabadságon kell lenniük. 
• A fizikai munkakörben dolgozók a Mt. szerint vehetik ki szabadságukat, de az 

óvodai szünet alatt szabadságra nem mehetnek. 
• A szabadság kiadásának időpontját a munkavállaló előzetes meghallgatása után 

a munkáltató határozza meg. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a 
szabadság kezdete előtt legkésőbb 15 nappal be kell jelentenie A Mt. 57.§ 3-as 
pontja alapján bölcsődében és óvodában az évi 25 munkanap pótszabadságból 
15 munkanapot a munkáltató, oktató, nevelő illetve az oktatással-neveléssel 
összefüggő munkára igénybe vehet. A szabadságot az esedékesség évében kell 
kiadni. 

Kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet szabadságot kiadni. 

Felmondási idő 

Megállapításának szabályai a Munka törvénykönyve 69.§ alapján történik. 

Munkaköri követelmények 

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 

• Tartósan magas színvonalú, alkotó, megújulásra képes nevelő-oktató munkát 
végezzen. 

• Az adminisztrációs munkát pontosan, naprakészen vezesse, mely tükrözi a 
csoportban folyó tudatos nevelő-oktató munkát. 

• Sokoldalúan képezze önmagát, nagyfokú pedagógiai önállóság jellemezze. 
• Munkaidőn felül a gyermekek érdekében vállaljon feladatokat, mentori 

feladatokat lásson el. A pályázati munkában vegyen részt. Eredményes külső 
kapcsolatok kiépítésében segítse az óvodavezetőt és a fenntartót, menedzselje az 
óvodát és az alapítványt. 

• A pedagógus személyiségének ösztönző, kisugárzó hatása legyen a 
nevelőközösségben, munkatársaÓVal való kapcsolata, a közösségért végzett 
tevékenysége példa értékű legyen. 

• A Helyi Nevelési Program megvalósításában és felülvizsgálatában aktívan 
vegyen részt. 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
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• Egyéni megbízatásait önállóan, precízen végezze el. 
• A gyerekekkel, szülőkkel való aktív kapcsolattartás, segítés jellemezze. Az 

átlagtól eltérő különleges nevelési igényű és tehetséges gyermekekkel történő 
foglalkozásra találja meg a lehetséges legjobb megoldásokat. 

• A minőségirányítási rendszer működtetésében és a teljes körű értékelésben 
aktívan vegyen részt. 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 

• Tartósan magas színvonalú, önálló, megújulásra képes munkát végezzen. 
• Az intézmény érdekében végzett plusz feladatokat is végezzen munkaköri 

feladatain felül.  
• Példás legyen a munkafegyelme.  
• Egyéni megbízatásait önállóan, precízen végezze el. 
• A minőségirányítási rendszer működtetésében és a teljes körű értékelésben 

aktívan vegyen részt. 
• A munkahelyi közösségben pozitív szerepe legyen, munkatársaÓVal jó 

kapcsolat, együttműködés jellemezze. 
• A gyerekekkel, szülőkkel való pozitív kapcsolattartása, segítőkészsége 

folyamatos legyen. 
• Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben 

véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. 

A pedagógiai program 

Az intézményben a nevelőmunka az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján 
készített Helyi Pedagógiai Program alapján folyik.  
A nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program képezi az intézményben a 
nevelőmunka tartalmi, szakmai alapjait, amit az éves munkaterv részletez és rögzít. 

Az intézmény pedagógiai programja tartalmazza a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 
6.§ alapján: 

• a nevelési alapelveket, célkitűzéseket, értékeket,  
• a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek 

személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt 
figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését. 

• a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeket 
• a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységeket 
• a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit 
• az egészségnevelési- és környezetnevelési elveket.  
• a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket 
• a nevelő-testület által szükségesnek tartott további elveket 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
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XVIII. GYEREKEK TÁVOLMARADÁSÁNAK IGAZOLÁSA, ÉTKEZÉSI 
TÉRÍTÉSI DÍJ, VISSZAFIZETÉS 

Ha a szülő nem kívánja óvodába hozni a gyermekét, akkor legalább egy nappal előtte 
tájékoztatni kell az óvodapedagógust. Ha a hiányzás előre nem látható, akkor reggel 10 
óráig kell bejelenteni az óvodában. 
Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába. 
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad igazolnia kell a 20/2012 (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 51.§ valamint a 15/2013 (II. 23.) EMMI rendelet alapján: 

• A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az 
intézményt. 

• Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi 
gyermektől való elkülönítéstől. 

• Azt, hogy a gyermek ismét egészséges, orvosnak kell igazolnia. 
• Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett pontos 

időtartamát. 
• Ha a gyermek hiányzik az óvodai foglalkozásról a mulasztást igazolni kell. A 

mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha az szülő előzetesen bejelentette, hogy 
gyermekét nem viszi óvodába, a gyermek beteg volt és azt a fenti pontban 
meghatározottak szerint igazolja. Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a 
mulasztás igazolatlan. 

• Ha egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt a tanköteles 
tanuló az óvoda vezetője a 331/2006. XII. 23. Kormányrendeletben a 
kormányhÓVatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. 

 Az étkezési és térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

Az étkezési és térítési díj összegének megállapítása a 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi 
törvény 146. §-nak (b) pontja, valamint a 147.§ 2, pontja alapján került meghatározásra. 
Minden hó 1-től 31-éig kerül elszámolásra. A díjat a PICK Szeged ZRt. 
munkavállalóitól a szülők beleegyező nyilatkozata alapján a munkabérből vonatjuk le. 
Ha ez nem lehetséges, akkor a szülő csekken, postai befizetéssel, vagy átutalással 
egyenlíti ki. 

Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 10 óráig telefonon vagy 
személyesen. 
A befizetett és fel nem használt étkezési díj a következő havi befizetéskor jóváírásra 
kerül. 

Az egyéb térítési díj havi fix összegben van meghatározva a Szolgáltatási Szerződésben 
foglaltak a mérvadóak. 
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XIX. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS 
RENDJE 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 § 5. bekezdése alapján: 
a nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek 
felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtésérő l , a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának 
megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy az óvodába járó gyermek, legalább 
egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrő vizsgálaton vegyen részt. 
Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását, 
gyermekorvos és védőnő látja el, akik hetente a szerződés szerinti óraszámban 
látogatják az intézményt. 

Betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevinni az óvodába. A napközben 
megbetegedett gyermeket el kell különíteni, le kell fektetni, és szükség szerint orvoshoz 
kell vinni. Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. 
Bármilyen fertőzésre gyanús gyermeket el kell tiltani az óvodába járástól. Csak orvosi 
vagy szakorvosi igazolással jöhet a gyermek ilyen esetben és minden betegség után is az 
óvodába. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát nem látogathatja. 

Az óvoda működtetése során az Csongrád Megyei KormányhÓVatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv előírásait szigorúan be kell tartani. 

Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi 
véleménnyel kell rendelkeznie: 

• A HACCP-előírások betartása és betartatása mindenki felelőssége. 
• Az intézmény egész területén tilos a dohányzás! 
• Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos! 

XX. REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI AZ ÓVODÁBAN 
NYILATKOZAT TÖMEGTÁJÉKOZTATÓ SZERVEKNEK 

Az intézményben tilos a reklámtevékenység kÓVéve, ha a reklám a gyermekeknek szól 
és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti 
tevékenységgel, ill. kulturális tevékenységgel függ össze. 

PÁRT, POLITIKAI CÉLÚ MOZGALOM VAGY PÁRTHOZ TARTOZÓ SZERVEZET 
NEM MŰKÖDHET AZ ÓVODÁBAN! 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű tájékoztatás 
nyilatkozatnak minősül. 
Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kell betartani: 
• Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 

óvodavezető, vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 
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• A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a 
nyilatkozó felel. 

• A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hÓVatali 
titoktartásra, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

• Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, 
az intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, 
amelyekről a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

XXI. KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK 

2011. évi CXC. törvény 87.§ illetve 88.§ bekezdése alapján: 

A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet: 
a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött 
papíralapú nyomtatvány, 
b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 
c) elektronikus okirat, 
d) elektronikus úton előállított meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú 
nyomtatvány. 
(2) Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 
alkalmazásával elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott 
rend szerint elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat (elektronikus 
aláírás alkalmazása nem történik intézményünkben). 

Az óvoda által használt nyomtatvány: 
a) a felvételi előjegyzési napló, 
b) a felvételi és mulasztási napló, 
c) az óvodai csoportnapló, 
d) az óvodai törzskönyv, 
e) a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (a továbbiakban: 
óvodai szakvélemény). 

XXII. BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA, KEZELÉSE: 
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Az intézmény cégszerű (hivatalos) aláírásánál csak és kizárólag a nyilvántartásban 
szereplő, az intézmény nevét tartalmazó, kör alakú számozott cégbélyegző, illetve az 
óvoda nevét tartalmazó, téglalap alakú számozott úgynevezett fejbélyegző használható. 

A bélyegzőlenyomattal ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes 
kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást, vagy egy nevelési-pedagógiai 
szempontból fontos tény, körülmény igazolását jelenti. 

Az óvoda bélyegzőit az óvodavezető köteles naprakész állapotban nyilvántartani. 

A cégbélyegző használatára az alapítványi titkár és az óvodavezető jogosult. 

A bélyegző esetleges megsérülését, elvesztését haladéktalanul jelenteni kell a 
fenntartónak, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. 

XXIII. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA 

Felülvizsgálat: határozatlan időre készült 

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület 

A módosítás indoka lehet: 
• jogszabályi változás 
• alapító okirat tartalmának változása 

XXIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Az SZMSZ-t az óvoda nevelőtestülete fogadja el és az óvodavezető jóváhagyásával 
érvényessé válik. 

2. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti az előző, 2013. február 25-én kelt 
Szervezeti és Működési Szabályzata. 

3. A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, 
akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az 
intézménnyel. Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

4. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az intézmény valamennyi 
alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető intézkedhet. 
 
A Kölyöksziget Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának  

Mellékletei 
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1) Az óvoda alapító okirata 
2) Munkaköri leírások: 

 óvodavezető 
 óvodapedagógus 
 dajka  
 szolgáltatási szerződés 

3) Belső ellenőrzési szabályzat 
4) FEUVE szabályzat 
5) Számviteli politikai és értékelési szabályzat 
6) Számlarend 
7) Adatkezelési szabályzat 
8) Ügyvitel és iratkezelési szabályzat 
9) Munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat 
10) Tűzvédelmi szabályzat 
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