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I. Bevezető rendelkezések 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény érvényre jutása, az intézmény jogszerű 

működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a 

szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés 

demokratikus rendjének garantálása érdekében a Kastély Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§-nak felhatalmazása alapján a következő 

Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el: 

 

1. A szervezeti és működési szabályzat feladata, hogy megállapítsa a Kastély Óvoda és 

Bölcsőde működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, ill. azokban a 

kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 

2. a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és 

megtartatása feladata és kötelessége az óvoda és bölcsőde minden alkalmazottjának. A 

szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is 

kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és bölcsődével, részt vesznek feladatainak 

megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit.  

3. A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása 

mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: 

a) az alkalmazottakkal szemben az intézmény vezetője, ill. helyettese – 

munkáltatói jogkörben eljárva – hozhat intézkedést 

b) a szülőt vagy más nem az óvodában és bölcsődében dolgozó személyt az 

óvoda és bölcsőde dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, 

kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, a vezetőt kell értesíteni, aki 

felszólítja, hogy hagyja el az óvoda és bölcsőde épületét.  

 

4. Az SZMSZ alapjául szolgáló rendeletek, jogszabályok, dokumentumok, különösen Felcsút 

Községi Önkormányzat, mint intézményfenntartó, a testületi határozattal jóváhagyott Alapító 

Okirat. 

Jogszabályok: 

- a 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről  

- a 2012. évi CXXIV. Törvény a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény módosításáról 

- a 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 

- a 2008. évi CV. Törvény a költségvetési szervek jogállásáról 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

- a 2012. évi I. törvény a munkatörvénykönyvéről 

- az 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról és annak módosításai 

- 137/2018. (VII.25.) Korm. rendelet 

- a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 

Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben és annak módosításai 

- a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 

Az óvodában a nevelő-oktató munka pedagógiai program szerint folyik, melyet nyilvánosságra kell 

hozni.  

 

Az óvoda Pedagógiai Programja tartalmazza azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a 

gyermekek fejlődését, közösségi életre való felkészítését, szociálisan hátrányos helyzetben lévők 

felzárkóztatását, a tehetséggondozást, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek gondozását.  
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Az óvoda alaptevékenységét csoportkeretben végzi. Csoportra való bontás koruk, fejlettségi 

szintjük, ill. az adott körülmény határozza meg. Ez tanévenként a szükségek és lehetőségek 

figyelembevételével változhat. A csoport létszámának megállapítása a helyi körülmények és a 

gyermekek elláthatóságának figyelembevételével történik a vezető döntése alapján.  

 

 

II. Az intézmény általános jellemzői 

 

 

A Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi Önkormányzatairól” 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában, „A nemzeti köznevelésről” 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (1) bekezdésében biztosított alapítói jogkörében eljárva „Az 

államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Aht.) 8. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján, Felcsút Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2012. (XI. 26.) 

számú határozata a Kastély Óvoda Alapító Okiratát 2012. november 27-ei hatállyal módosította. A 

2011.november 28-án kelt okiratot Felcsút Község Önkormányzata visszavonta. A F/2/2019. számú 

alapító okiratban a költségvetési szerv illetékességének, működési területének módosítása a 

52/2019. (VI.06.) számú és a 53/2019. (VI.06.) számú képviselőtestületi határozatok, valamint az 

F/1/2019. számú módosító okirat alapján történt. Az államháztartásról szóló 2011.évi 

CXCV.törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 21.§ (2) 

bekezdése alapján a Kastély Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratát a következők szerint adta ki:  
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III. Az SZMSZ hatálya 

 

1. A Felcsúti Kastély Óvoda és Bölcsőde közoktatási intézményi szervezeti felépítésére és 

működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a 

nevelőtestület 2018. év 10. hó 13. napján fogadta el. Az elfogadásakor a jogszabályban 

meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt a Szülői Munkaközösség. 

2. A szervezeti és működési szabályzat életbelépéséhez az intézmény fenntartója 2018. év október 

19- én fogadta el.  

3. A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, 

intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve 

kötelező érvényűek. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik 

az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. 

 

 

IV. Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete, a vezetők közötti 

feladatmegosztás 

 

 

Óvodai nevelés:  
 

Az intézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetője és 2013. 

szeptemberétől a helyettese látja el.  

 

1. Az intézmény szervezeti felépítése:  
 

Magasabb vezető: az óvodavezető 

Vezetői beosztások: 2013. szeptemberétől óvodavezető helyettes 

Alkalmazotti közösség: az óvodában alkalmazott valamennyi közalkalmazott 

Nevelőtestület: az óvodában foglalkoztatott óvodapedagógusok 

 

2. Az intézmény vezetője: 

 

 Az óvoda élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse.  

 Hatáskörébe tartozik a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

 

2.1 Feladatai: 

 

 A nevelőtestület vezetése. Így különösen:  

 

- A humanista pedagógiai elveinek, az oktatás politikai határozatoknak és az állami 

törvényeknek megfelelően irányítani a nevelő-oktató munkáját, biztosítani a személyi és 

tárgy feltételeket.  

- Megállapítja a helyettes és az óvodapedagógusok munkaköri kötelességeit, gondoskodik 

az óvoda nem pedagógus dolgozóinak munkaköri leírásairól.  

- Tervezi, szervezi, ellenőrzi, értékeli az óvodában folyó nevelő- oktató munkát. 
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- Közösen - a nevelőtestület javaslata alapján - elkészíti az óvoda éves munkatervét, 

pedagógiai tervét. 

- Ellenőrzi és jóváhagyja a csoportnaplókat, rendszeresen tájékozódik a gyermekek 

értelmi, testi fejlődéséről, figyelemmel kíséri az egyes közösségek életét.  

- A nevelő- oktató munka színvonalának emelése érdekében biztosítja a szakmai 

továbbképzéseken való részvételt. 

- Az óvodai felvételekkel járó teendők megszervezése. Beírás, határozathozatal, 

fellebbezések körültekintő végzése. 

- Törekszik az óvoda dolgozóinak alapos megismerésére, szakmai fejlődésük 

elősegítésére, az emberi kapcsolatok megerősítésére. 

- A nevelőtestület által választott téma alapján nevelőtestületi, nevelési értekezletek 

megszervezése. 

- Érvényre juttatja valamennyi dolgozónak az MT. és Kjt. Biztosította jogait és ellenőrzi 

kötelességei teljesítését.  

- Kitüntetést, jutalmazást hajt végre, a kialakított elvek alapján. 

- A pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése. 

 

 

 Gazdálkodási, munkaügyi feladatai: 

 

- Felelős és vagyonvédelmi és takarékossági intézkedések betartásáért 

- Az óvodai élettel összefüggő nyilvántartások, utasítások, gazdasági, munkavédelmi, 

tűzvédelmi, ügyviteli szabályok megtartása. 

- Az intézmény képviselete. 

- Gyermekvédelmi feladatok megszervezése. 

- A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. 

- Munkáltatói jogkör gyakorlása. 

- Dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy 

egyéb szabályzat nem utal más hatáskörbe. 

- A munkavállalói érdekképviseletekkel együttműködik. 

- A jogszabályok rendeletek betartása, szakszerű és törvényes működés biztosítása. 

- Kapcsolattartó, koordináló tevékenység:  

- Az intézmény fenntartójával, 

- A Polgármesteri Hivatal alkalmazottaival, 

- a község intézményeivel, az általános iskolával 

- a szakmai szervezetekkel, nevelési tanácsadóval 

- érdekképviseleti szervekkel 

- Az információáramlás folyamatossá tétele. 

- A KT és az SZMSZ-ben megfogalmazottak betartása, végrehajtásának ellenőrzése. 

 

2.2 Feladatainak csoportosítása:  

 

 pedagógiai 

 munkaügyi 

 gazdálkodási 

 tanügy igazgatási 
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3. A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása: 

 

Az intézmény nevében aláírásra az intézmény vezetője jogosult.  A pénzügyi kötelezettséget 

vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távollétében, vagy akadályoztatása esetén az 

azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az óvodavezető helyettes írja 

alá 2013. szeptemberétől.  

 

4. Az óvodavezető helyettese: 
 

- a vezető közvetlen munkatársa 

- a vezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. 

- Munkáját azok a pedagógiai és egyéb jellegű feladatok alkotják, amelyet az óvodavezető 

meghatároz.  

- Megbízásakor az adott munkahelyi közalkalmazotti közösség véleményezési jogkörrel 

rendelkezik 

- Az óvodavezető hosszabb távolléte esetén az óvoda dolgozói felett óvodavezetői 

minőségben irányítást végez 

- Tagja a leltározási bizottságnak és szülői munkaközösséggel összekötő szerepet lát el 

- Figyelemmel kíséri és segíti az SZM munkáját, bevonja az óvoda napi életébe. 

- Ezen kívül feladatát a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi 

- Az óvoda dolgozóinak kitüntetéséhez, jutalmazásához munkavégzésük értékeléséhez 

véleményezési joggal rendelkezik.  

- Szervezi a házi továbbképzéseket 

- Költségvetés ésszerű felhasználására javaslatot tesz 

- Segíti a vezető ellenőrzési munkáját 

- Segít a helyettesítések megszervezésében 

- Segíti a technikai dolgozók munkájának szervezését, ellenőrzését 

- Jelzi a szükséges javítási munkálatokat 

- Segíti a munkarend kialakítását 

 

5. A helyettesítés rendje: 

 

o Az óvoda vezetője akadályoztatása esetén helyettesítését 2013. szeptemberétől az 

óvodavezető helyettes látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, 

amelyek azonnali döntést nem igényelnek, ill. amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe 

tartoznak.  

o A vezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű, kivéve, ha a fenntartó másként 

intézkedik.  Tartós távollétnek minősül a két heti időtartam.  

o az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által 

adott a megbízás alapján történik.  

o ilyen megbízás hiányában az óvodavezetőt a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező 

határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus helyettesíti.  

o a reggel fél 7 órától 8 óráig ill. a 16 órától 17 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének 

ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző 

óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus 

jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 

megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.  
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6. Az óvodapedagógus feladatai: 

 

 Az óvoda nevelő-oktató munkáját a köznevelési törvény és a helyi pedagógiai program 

szellemében a nevelőtestület határozatai, továbbá az óvodavezető irányítása alapján önállóan 

és felelősséggel végzi. 

 Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, a humanista pedagógia elveivel 

ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat. 

 Minden óvodapedagógusnak hivatásból eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és 

általános műveltségét, s teljesítse pedagógiai munkáját. 

 Az érvényben lévő program előírásai szerint készül fel. Alkalmazza a gyermekek 

tevékenységéhez szükséges eszközöket, segédanyagokat. 

 Kapcsolatot tart az iskolával, családi házzal, támogatja az orvos és a védőnő munkáját. 

Szülői értekezletet, nyílt napot tart, családlátogatásokat végez, különös gonddal foglalkozik 

a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel. Fogadóórákon, illetve szükség esetén egyéni 

beszélgetések alkalmával egyezteti a problémákat a szülőkkel. 

 Óvodapedagógust foglalkozásról, nevelői tevékenységről kihívni csak nagyon indokolt 

esetben lehet. 

 Ellenőrzi a csoport rendjét, a hozzá tartozó kiszolgáló helységek tisztaságát, gondoskodik az 

egészségvédelmi követelmények betartásáról. 

 A munkaidő pontos betartásáért felelős, ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem 

kezdheti meg, távolmaradását az óvodavezetőnek vagy helyettesének jelentse. 

 Az egyenletes terhelés érdekében szakmai munkán felüli megbízásokat egyenlően osztjuk 

szét.  

 Feladatait munkaköri leírás alapján végzi.  

 Az intézmény pedagógusai munkaidő-nyilvántartás vezetésére kötelezettek 

 Az előírt kötelező óraszámot minden pedagógus esetében a gyermekcsoporttal való 

foglalkozás tölti ki. Ez idő alatt a pedagógus más tevékenységet nem folytathat.  

 A pedagógusok munkaidejének foglalkozással le nem kötött részében teljesítendő 

feladataik: 

 

 

Nevelési-oktatási intézményben ellátott feladatok: 

- szülői értekezlet 

- munkatársi és nevelési értekezleten való részvétel 

- dekoráció készítés, ill. elhelyezése, ajándék készítés 

- faliújság aktualizálása, folyamatos figyelemmel kísérése 

- gyermekekkel szervezett kirándulásokon való részvétel 

- munkavédelmi és tűzvédelmi, valamint baleset megelőzési és elsősegélynyújtással 

kapcsolatos oktatáson való részvétel 

- ünnepeken, közös programokon való részvétel 

- továbbképzések tapasztalatainak átadása 

 

Nevelési-oktatási intézményen kívül ellátott feladatok: 

- kapcsolattartás a szülőkkel, szükség esetén családlátogatás 

- felkészülés a foglalkozásokra: eszközök készítése, előkészítése, használat után azok 

helyre tétele 

- adminisztrációs feladatok naprakész vezetése: csoportnapló, mulasztási napló, 

jegyzőkönyvek, személyiséglapok, stb. 
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- részvétel továbbképzéseken 

- önképzés, szakirodalom tanulmányozása 

- gyermekvédelemmel kapcsolatos teendők ellátása, segítségadás az arra rászoruló 

családoknak, gyermekeknek 

- kapcsolattartás társintézményekkel (iskola, hivatal, gyermekvédelmi munkatársak) 

- saját rendezvényeink szervezése, lebonyolítása 

- községi rendezvényeken való részvétel 

- anyaggyűjtés (éves anyaghoz, ünnepi műsorokhoz, stb) 

 

7. Az óvodapedagógusok, nevelési feladataival összefüggő tevékenységgel való 
megbízása:  

 

- Az óvodapedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése. A nevelési feladatok 

végrehajtása érdekében szükséges egyéb megbízások:  

• Vezető-helyettesi megbízás, 

• Gyermekvédelmi megbízott, 

 

- Az intézmény működésével kapcsolatos megbízások: 

• Munkavédelmi megbízott 

• Tűzvédelmi megbízott 

• Egyéb megbízások 

 

- A megbízásoknál figyelemmel kell lenni többek között a szakmai felkészültségre, az egyéni 

adottságokra, az arányos munkaterhelésre, az önkéntesség elvére. - A megbízások előtt a 

nevelőtestület véleményét ki kell kérni. 

 

8. Technikai dolgozók feladatai: 

 

 A munkaidő fegyelmezett és hatékony kihasználása. 

 A munkához való pozitív hozzáállás. 

 A munkaköri leírásban foglaltaknak teljes mértékben eleget tesz (kötelességét 

maradéktalanul, becsületesen, lelkiismeretesen elvégzi) 

 A közösségi feladatok vállalásában végzett munka. 

  A gyermekekkel szembeni megfelelő bánásmódja, magatartása. 

 A jó munkahelyi légkör megteremtéséért végzett tevékenység. 

 A csoportszoba rendjének, tisztaságának és az óvoda szépítésének szem előtt tartása. 

 Feladatait munkaköri leírás alapján végzi 

 

 

V. Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és a vezetéssel 

 

Az intézményi közösség 

 

Az intézményi közösséget az alkalmazottak, a szülők, és a gyermekek alkotják. Az intézményi 

közösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat a felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik.  
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1. Az alkalmazotti közösség, az alkalmazotti értekezlet: 

 

a) Az alkalmazotti közösséget az intézményben foglalkozatott valamennyi dolgozó 

(közalkalmazott) alkotja. 

b) Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok 

valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák együttműködését. A 

nevelőtestület és a dajkák csoportja közötti kapcsolattartás az óvodai munka egészét, 

valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben összehívott valamennyi alkalmazott 

részvételével tartott alkalmazotti értekezleten valósul meg. Az egyes tervezési időszak 

feladatait a csoport óvónője rendszeresen megbeszéli a csoporthoz beosztott dajkával.  

c) Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az intézmény átszervezésével 

(megszüntetésével), feladatának megváltozásával, nevének megállapításával, 

költségvetésének meghatározásával, az intézményvezetői megbízással összefüggő 

döntésekben. A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az alkalmazotti értekezlet.  

d) Az alkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések 

meghozatala előtt kell összehívni. 

e) Az alkalmazotti értekezleten a dolgozók legalább 2/3-os jelenléte szükséges. Az 

alkalmazotti értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítják ki véleményét. 

 

2. A pedagógusok közösségei: 
 

 A nevelőtestület 

A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus- munkakört betöltő alkalmazottja. 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik, melyről nevelőtestületi értekezleten hoz döntést: 

 

 a működési szabályzat elfogadása, és pedagógiai program elfogadása; 

 a munkaterv meghatározása; 

 az óvodai munkát összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 

 a képviseletében eljáró személy megbízása; 

 a szülőkkel való kapcsolattartás elveinek meghatározása; 

 a nevelési értekezlet számának, témáinak meghatározása; 

 az intézményvezető pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása; 

 jogszabályban meghatározott más ügyek, 

 a csoportok szervezési elveinek megállapítása 

 a váltott munkarend mellett, ha az óvodapedagógusok igénylik, más munkarend szerint 

is dolgozhatnak (pl. nyugdíjazás előtt állandó délutánosi beosztás kérése) 

 a Házirend elfogadása 

 a továbbképzési terv elfogadása 

 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni: 

 

 a pedagógus pedagógiai továbbképzésben való részvételének tervezésében, a 

továbbképzés erkölcsi, anyagi elismerésében; 

 az óvodapedagógusok munkabeosztásában, megbízásai megállapításának 

meghatározásakor; a helyettes megbízásakor 

 szakmai célokra rendelkezésre álló pénz felhasználásában; 
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 a nevelési intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

meghatározott időre, vagy alkalmilag bizottságot hoztat létre.  

 

A magasabb jogszabályokban meghatározottak szerint: 

 a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 

50%- jelen van; 

 a nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály; illetve SZMSZ 

másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 a nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – 

titkos szavazással is dönthet; 

 a nevelő testületi értekezletekről feljegyzést kell készíteni. 

 

3. A Szülők közössége: 

 

A szülők az óvodában a Nkt-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében 

Szülői Szervezetet (SZSZ) hozhatnak létre. 

Erről minden nevelési év első összevont szülői értekezletén döntenek. Ez után választják meg a 

képviseletükben eljáró Szülői Szervezetet elnökét is. 

A Szülői Szervezet vezetőjével az óvodavezető és az óvodavezető helyettes tart kapcsolatot. A 

szülői szervezet véleményét ki kell kérni:  

 az SZSZ  

 a Házirend 

 és a Pedagógiai Program elfogadásakor 

 az SZSZ javaslattevő jogkörrel rendelkezik: 

o az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben 

o az óvodai irányítását, a vezető személyét, az óvoda egészét vagy a gyermekek nagyobb 

csoportját érintő kérdésekben. 

4. A közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje: 

 

 A kapcsolattartás pontos idejét, a felelősét, az óvoda éves munkaterve, valamint az egyes 

közösségek munkatervei tartalmazzák. 

 Tanévnyitó szülői értekezlet, összevont 

 Nevelőtestületi értekezlet nevelési év nyitásakor, zárásakor, egy alkalommal pedig a 

munkatervben meghatározott témában 

 Nevelési értekezlet két alkalommal, a munkatervben meghatározott témában. 

 Munkamegbeszélések havonta, ill. szükség szerint. 

 Csoport szülői értekezlet évi két alkalommal, ill. tanító részvételével még egy a 

nagycsoportban 

 SZSZ választmányi ülés két alkalommal. 

 Az SZSZ-mel való kapcsolattartás a vezető és helyettese feladata. Az együttműködés 

tartalmát és formáját az óvodai munkaterv és az SZSZ programjának egyeztetésével 

állapítják meg.  

 Az SZSZ képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjának 

tárgyalásához, amelyekben egyetértési vagy véleményezési joga van. A meghívóhoz 

mellékelni kell az előterjesztés anyagát és az értekezlet előtt legalább 8 nappal kell 

megküldeni.  
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 Ha az SZSZ a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésben tájékozódni kíván, a kérést az 

óvodavezetőhöz kell címezni. Az SZSZ képviselője tanácskozási joggal részt vehet a 

gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben. A meghívásról az óvoda vezetője 

gondoskodik.  

 

VI. Az intézmény ellenőrzésének rendje 

 

 

1. Külső szakmai – pedagógiai ellenőrzésre az intézményben csak az Országos Szakértői 

Névjegyzékben szereplő szakértők kérhetők fel. 

 

Az óvodavezető, a helyettese az ellenőrzési ütemterv, ill. írásba rögzített munkamegosztás alapján a 

pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, 

értékeli a közalkalmazottak munkáját. 

Az ellenőrzési tervet minden nevelési év kezdetén (de legkésőbb szeptember 15-ig) nyilvánosságra 

kell hozni (az éves pedagógiai munkaterv keretében). 

 

2. Az ellenőrzés általánosan kiterjed: 

 

- az ellenőrzésnek biztosítania kell, hogy az óvoda valamennyi tevékenysége szabályszerű 

legyen 

- a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére; 

- a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre; 

- az intézmény szabályzataiban meghatározottakra. 

 

3. Az ellenőrzés fajtái: 

 

 Tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerint 

 Spontán alkalomszerű megbeszélés 

a) A problémák feltárása érdekében. 

b) A munkafegyelemmel összefüggő kérdésekben. 

 

Az belső ellenőrzés irányítója az óvodavezető, aki előzetes ellenőrzési tervet készít, mely az óvoda 

éves munkatervének szerves része. A tervet a nevelőtestület javaslata alapján készíti el, és rögzítik 

benne az ellenőrzés területeit és szempontjait. Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli 

ellenőrzésről az óvodavezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: az óvodavezető 

helyettes, a nevelőtestület tagja, a szülői munkaközösség. Az ellenőrzések tapasztalatait az érintett 

óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. A nevelési év végén értékelni 

kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, ill. az ellenőrzés általánosítható 

tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.   

 

4. Tartalmilag az ellenőrzés formái a következők: 
- Beszámoltatások 

- Egyéni beszélgetések 

- Adminisztrációs ellenőrzések (ütemtervek, nevelési tervek, csoportnaplók, mulasztási 

naplók vezetése). 

- Dajkák, élelmezésvezető és egyéb dolgozók munkájának ellenőrzése. 
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- Csoportszobák ellenőrzése, vagyonvédelmi, tűz- és munkavédelmi szempontból. 

- Tájékozódó látogatások a nevelő- oktató munka során. 

 

 

5. Az intézményi belső ellenőrzés fő területei és a vezető egyes ellenőrzési 
feladatai   

 

- Felelősségi viszonyok 

Az intézményen belüli belső ellenőrzési rendszer kialakításáért, szabályozottságáért és hatékony 

működéséért az óvodavezető a felelős.  

 

A belső ellenőrzés elemei: 

- a vezetői belső ellenőrzés 

- a munkafolyamatba épített ellenőrzés 

- az eseti megbízásos belső ellenőrzés 

 

A belső ellenőrzés főbb területei: 

- a nevelő-oktató tevékenység ellenőrzése 

- a vezetői belső ellenőrzés 

- munkafolyamatba épített belső ellenőrzés 

 

- A nevelő-oktató tevékenység ellenőrzése 

A pedagógiai program és az éves munkaterv végrehajtásának ellenőrzése, a pedagógusok ezzel 

kapcsolatos tevékenységének vizsgálata. 

A nevelő-oktató munka tartalmának és színvonalának az óvodavezetőség által meghatározott 

követelmények alapján történő ellenőrzése. 

A gyermekek fejlődésének felmérése és értékelése. 

A tanügyi dokumentumok folyamatos szabályszerű vezetésének ellenőrzése. 

A szakmai munkaközösség felszerelésének, a szertárak, csoportszobák berendezéseinek 

szabályszerű használata.  

 

- A vezetői belső ellenőrzés 

A vezető irányító tevékenysége során köteles figyelemmel lenni az alábbiakra:  

A vezetői döntések végrehajtásával kapcsolatos szakmai és más jellegű információk elemzése, 

értékelése, ehhez az eseti vagy rendszeres statisztikai és egyéb adatszolgáltatások, valamint az 

eseti megbízásos ellenőrzés jelentésének felhasználása. 

A feladatok teljesítéséről, az intézkedések végrehajtásáról az óvodavezető-helyettes és az 

alkalmazottak rendszeres és eseti beszámoltatása. 

Közvetlen tapasztalatok szerzése céljából helyszíni ellenőrzés. 

 

- A munkafolyamatokba épített belső ellenőrzés 

Az intézmény vezetője köteles biztosítani a szakmai folyamatok megszervezésének összhangját, 

amelynek során megfelelő munkaszervezéssel biztosítani kell, hogy: 

- A munkavégzés egyes folyamatai megszakítás nélkül ellenőrzésre kerüljenek. 

- A hibák kedvezőtlen jelenségek kellő időben észrevehetők, felmérhetők és 

megakadályozhatók legyenek. 

- A munkafolyamatban tapasztalt rendellenességek megszüntetésére gyors intézkedések 

történjenek.  

- Az alkalmazottak személyes felelőssége a végrehajtás minden szakaszában megfelelően 

érvényesüljön. 
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 -  A vezető ellenőrzési feladatai 

 Az intézmény vezetőjének kötelessége, hogy munkaterületén a folyamatos munkaköri-ügyviteli 

ellenőrzés mellett eseti, téma és célellenőrzést végezzen előzetes terv és tájékoztatás alapján. A 

konkrét ellenőrzés elvégzésekor a jelen szabályzatban leírtakat kell alkalmazni. Minden esetben 

gondoskodni kell az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok megszüntetéséről. A hibák 

kijavítására határidőt kell adni és ellenőrizni kell azok végrehajtását.  

 

- Az óvodavezetőség és a szakmai munkaközösség vezetők egyéb ellenőrzési feladatai 

       Ellenőrzési feladatai kiterjednek továbbá az alábbi területekre: 

- Figyelemmel kísérik, hogy a felügyeletük alá tartozó beosztott pedagógusok, dolgozók 

eleget tesznek-e az előírt és elvárható kötelezettségeiknek, ezen túlmenően eleget 

tesznek-e a belső szabályzatokban, vezetői utasításokban, valamint a munkaköri 

leírásokban előírt kötelezettségeiknek. 

- A munkafolyamat változása esetén gondoskodnak a szakmai vagy gazdasági 

munkafolyamatokba épített ellenőrzési rend módosításáról, kiegészítéséről. 

- Az óvodavezető helyettes felelős a közvetlen irányításuk alá tartozó szervezeti egységnél 

a nevelő-oktató munka eredményes megszervezéséért. Ellenőrzési joga és kötelessége az 

óvodavezető tartós távolléte esetén az intézmény egészére, valamennyi dolgozójára 

kiterjed.  

 

- Az óvodavezető helyettes ellenőrzési feladatai 

Ellenőrzési feladatai kiterjednek az alábbi területekre: 

- A szakmai-pedagógiai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatokra. 

- Az oktatási dokumentumokban, határozatokban a jogi szabályozásban foglaltak 

betartására. 

- Az intézményi nyilvántartások, statisztikák, összegzések, értékelések, az adminisztráció 

pontos vezetésére. 

- Nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének pontos betartása. 

- Az intézményben használt nevelési-oktatási ütemterv szerinti haladására. 

- A különböző foglalkozások eredményességére. 

- Foglalkozáson kívüli tevékenységekre. 

- A gyermek és ifjúságvédelmi munkára. 

- A munkafegyelemre, az intézményi tulajdont károsító eseményekre. 

 

    

6. Az értékelés formái: 

 

Csoportlátogatások alkalmával a nevelőtestület határozata alapján az óvodavezető csak akkor ír 

jegyzőkönyvet, ha azt az óvodapedagógus igényli.  

 

 

VII. A működés rendje és a nyitva tartás 

 

1. Óvodai felvétel: 
 

 A jelentkezés időpontját a fenntartó szerv határozza meg, melynek közzététele a jelentkezést 

megelőzően a helyi újságban és hirdetmények kifüggesztésével történik. A GYES-en lévő 

szülők tanév közbeni felvételi igényüket ebben az időpontban jelezzék. Az óvodai beiratkozás 

mindig májusban történik, általában az első két hétben. 
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 Az óvodába felvett gyerekek csoportba sorolásáról az óvodavezető dönt figyelembe véve a 

gyermekek érdekét, a szülők esetleges kérését, és az óvodapedagógusok véleményét. 

 Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, elutasításra csak helyhiány miatt kerülhet sor. 

 Az óvodába be kell kerülniük a hátrányos helyzetű gyermekeknek és rendszeresen kell járniuk. 

 Elsőbbséget kell, hogy élvezzenek a felcsúti illetékességű gyermekek, s fel kell vennünk azokat 

a gyermekeket, akiknek mindkét szülője dolgozik. 

 Ha minden három évet betöltött gyermek felvételt nyert és még a törvényi előírás szerint van 

férőhely, akkor fel lehet venni a két és fél éves gyermekeket is. 

 

Túljelentkezés esetén a „Felvételi Bizottságot” szervezünk, a döntés ellen fellebbezésnek van helye.  

A létszámtól függően a nevelési év megkezdését követően is férőhely szerint veszünk fel 

gyermeket. A jelentkező óvodáskorú gyermekekről nyilvántartást kell vezetni, majd írásban kell 

értesíteni az elutasított, ill. a felvett gyermekek szüleit. 

 

2. Új gyermekek fogadása: 

 

 A gyermekek fogadása szeptember 01-től folyamatosan történik. A gyermekek érkezési 

sorrendjét a csoportban dolgozó óvónők határozzák meg, a szülők igényeinek figyelembe 

vételével, közösen kiválasztva a legoptimálisabb időpontot a beszoktatásra. 

 Amennyiben az óvoda kihasználtsága nem éri el a 100%-ot, a későbbiekben is biztosítjuk a 

jelentkezők felvételét. 

 

3. Nevelési év: 
 

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31- ig tart. 

Óvodai nevelési év beosztása: 

- Családlátogatások augusztustól folyamatosan történnek az új gyermekeknél. 

- Augusztus végén összevont tanévnyitó értekezlet megtartása 

- Szeptember 15-ig a nevelési terv, mulasztási napló elkésztése 

- Az új gyerekek beszoktatása folyamatos 

- Szeptember 1- 20-ig tanévet nyitó nevelési értekezet, munkatársi értekezlet megtartása. 

- Szeptember közepétől középsősöknek és nagycsoportosoknak a foglalkozások megkezdése. 

- Szeptemberben csoport szülői értekezlet. 

- Októberben szüreti mulatság, szüret 

- Kirándulás az őszi arborétumba 

- Novembertől a kiscsoportosoknak kezdeményezések megtartása 

- Novemberben nyílt hét szervezése 

- Márton napi felvonulás  

- Decemberben hagyományos ünnepek (Mikulás, Karácsony) 

- Gyermekfarsang 

- Márciusban nyílt hét 

- Márciusban tavaszköszöntő ünnep Március 15-e 

- Húsvét 

- Áprilisban Föld napja 

- Látogatás a Planetáriumba 

- Májusban nevelési értekezlet, az új gyermekek beíratása 

- Május hónapban Anyák napja 

- Gyermeknap 

- Évzáró 
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- Az összetartozás napja 

 

Az óvoda a fenntartó engedélye szerint tart zárva. Erről külön is kapnak a szülők figyelemfelhívást 

folyó év február 15-ig. A nyári szünet minden év augusztusában van, amit a fenntartó február 15-ig 

engedélyezhet. 

 

4. Nyitvatartási rend: 

 

 Nevelési időszakban az óvoda hétfőtől- péntekig 6:30 és 17:00 között tart nyitva. Az 

általánostól eltérő nyitvatartási időt, azok napjait a munkatervben kell meghatározni, s erről 

a szülőket tájékoztatni kell. 

 Az óvodában a nyitvatartási időn kívül csak előzetes bejelentés és engedélyezés alapján 

lehet tartózkodni, amennyiben az épület őrzése és ellenőrzése biztosított. 

 Ha az óvoda épületét, helységeit, létesítményeit bármely külső szervezet térítéssel vagy 

ingyenes használja, és az óvoda nyitvatartási rendjétől eltérő időpontot igényel, akkor a 

megállapodásban rögzíteni kell, hogy a rendeltetésszerű használatért ki a felelős. 

 A nevelés nélküli munkanapok meghatározása az óvodai nevelési év munkarendjében 

történik, amely egy nevelési évben nem haladhatja meg az öt munkanapot. Az időpontról 

legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően kell a szülőket tájékoztatni. 

 A nyári szünet ideje alatt (igény szerint) és az óvodai nevelés nélküli munkanapokon az 

óvodában 6:30 és 17:00 között ügyeletet kell biztosítani. A nem pedagógus munkakörben 

foglalkoztatottak munkarendjüknek megfelelően dolgoznak. 

 A nyári karbantartási, felújítási munkák ideje alatt – mely általában négy hét – az óvoda 

zárva tart. A zárva tartás kezdő és záró napjáról a szülőket február 15-ig írásban tájékoztatni 

kell. 

 

 

 

 

5. Munkaidő-beosztás, helyettesítési rend, távolmaradás igazolása: 

 

Óvodavezető  

Munkaköri feladatait a mindenkori jogszabályokban megállapított óraszámban ezen kívül 

kötetlen munkaidőben látja el. 

 

 

Óvodavezető helyettes 

Csoportot vezet. Munkaidejét az óvodavezető munkaidejével összehangolva állapítjuk meg. 

Heti kötelező óraszáma 2013. szeptember 1-től 24 óra. 

 

Óvodapedagógusok 

Munkaidejük – a heti törvényes munkaidő – kötelező óraszámból és a nevelő, illetve oktató 

munkával vagy a gyermekekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.  

Heti kötelező óraszáma: 32 óra, melyet a gyermekekkel való közvetlen foglalkozással kell 

letöltenie, az óvodavezető elrendelheti heti plusz 4 órában helyettesítésre, óvodai feladatok 

ellátására. 

Munkaidejük: heti 40 óra 
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Az óvoda egyéb közalkalmazottai – dajka, pedagógiai asszisztens, élelmezésvezető, 

szakács, konyhai kisegítő: 

Munkakörükkel kapcsolatos feladataik ellátását heti 40 órában végzik. Az óvodában dolgozó 

közalkalmazottak feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

Helyettesítési rend 

 

Hiányzás esetén az óvodapedagógusok és a dajkák is egymást helyettesítik. Elsősorban a 

csoportban dolgozó óvodapedagógus helyettesít óvónőt, a dajkák túlmunkában helyettesítik 

egymást. A konyhai dolgozót munkatársai helyettesítik túlmunkában. Az élelmezésvezetőt az 

óvodavezető helyettesítheti. Hosszantartó hiányzása esetén van lehetőség külső helyettesítő 

meghatározott idejű alkalmazására. 

A dajkák munkaidő- beosztását az óvoda teljes nyitva tartása, valamint a munkakörbe utalt 

munkák elvégzésének szükségessége szabja meg. A túlmunka díjazása a jogszabályok 

megtartása mellett történik. 

 

Távolmaradás igazolása 

 

Az óvoda minden dolgozója, abban az esetben is, ha nem tud munkába állni, munkakezdésének 

időpontja előtt egy órával, köteles tájékoztatni az óvodavezetőt, vagy helyettesítőjét. A 

távollétet minden esetben igazolni kell, akár betegség, akár közfeladat ellátásáról vagy egyéb 

okból hiányzott a munkavállaló. Az óvodavezető vagy helyettesítője engedélyével hagyhatja el 

az óvodát munkaidőben a dolgozó. 

 

6. Dokumentációs munka a csoportban: 

 

A gyerekek napi- és heti rendjét, nevelési- foglalkozási- tanulási programját, a gyerekek 

személyiségfejlődésének pedagógiai pszichológiai rövid elemzését, a hagyományok ápolását, a 

képességek fejlődésének rövid elemzését, a szülőkkel való kapcsolattartás idejét, okát a 

csoportnaplókban – azok értelemszerű vezetésével – kell dokumentálni.  

A gyermekek fejlődéséről külön dokumentációt kel vezetni. 

A Felvételi és mulasztási naplót napra készen köteles mindenki vezetni. 

A pedagógiai dokumentációs elemző munkát segíti, kiegészítheti minden óvodapedagógus saját, 

autonóm elképzelése és a gyerekek személyiségfejlődésének szükségletei alapján egyéni külön 

dokumentációkkal is, de ezt a szülőkkel egyeztetni kell, óvodavezetővel meg kell beszélni. 

 

7. Az épület egészére vonatkozó rendszabályok: 
 

 Az épület rendje 

 

Az épület főbejárata mellett névtáblát kell elhelyezni. Az épületen nemzetiszínű lobogót és az 

Európai Unió zászlaját kell elhelyezni. 

 

Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy 

köteles: 

- a közösségi tulajdont védeni, 

- a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 

- az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni, 

- az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, 
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- a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, 

- a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani valamint, 

- tilos a dohányzás 

 

 Biztonsági rendszabályok 

 

Az intézményi és személyi vagyonvédelem, valamint a gyermekek biztonsága érdekében az 

épület főbejáratát a nyitvatartási időben 9-15 óra között zárva kell tartani. Az udvar és a 

bejáratok zárását az épület nyitvatartási ideje után a dajkák ellenőrzik. 

 

A látogatás rendje 

 

Idegeneknek az épületben csak az intézményvezető, vagy helyettesítője engedélyével és kellő 

tájékozódása után léphetnek be. A látogató köteles megnevezni a látogatott személyt vagy 

jövetele célját, és az épületben tartózkodás várható időtartamát. 

 

Az intézmény létesítményeinek bérbeadási rendje 

 

Az intézmény helyiségeinek bérbeadásáról – ha az nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását – 

a fenntartóval való egyeztetés után az intézmény vezető dönt. A bérleti díjat a fenntartó 

képviselő testület határozza meg. Az intézmény bérleti szerződéseiben ki kell kötni az épületben 

tartózkodás idejét, a rendeltetésszerű használat módját és a bérlő kártérítési felelősségét.  

 

8. A helységek és berendezésük használati rendje: 

8.1 Az alkalmazottak helységhasználata 

 

A dolgozók az intézmény helységeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és olyan módon 

használhatják, hogy az ne veszélyeztesse nevelő- oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb 

feladatainak ellátását. Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe 

kívánja venni az óvoda helységeit, ezt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie a 

használat céljának és időpontjának megjelölésével. 

Az óvoda zárásakor az arra kijelölt dolgozónak gondoskodnia kell az előírt feladatokról, a gáz- 

és vízcsapok elzárásának ellenőrzéséről, az ablakok zárásáról, a riasztó üzembe helyezéséről. 

Az intézmény kulcsai a dajkák, karbantartási feladatokat ellátó dolgozó, óvodavezető 

használatában vannak, akik felelősek azok rendeltetésszerű használatáért, megőrzéséért. 

Az óvoda dokumentumainak megőrzésére kijelölt helységnek 2 db kulcsa van, melyek a vezető 

és az élelmezésvezető használatában vannak. 

 

8.2 A gyermekek helységhasználata 

 

A gyermekek az óvoda létesítményeit, helységeit és ezek berendezéseit a foglalkozási időben és 

azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Dohányozni az intézmény egész területén 

tilos.  

 

8.3 A berendezések használata 
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Az intézményi helységek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni abból a 

teremből, amelynek helységleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok (székek, padok) 

másik helységbe való átvitele a vezető engedélyéhez kötött. 

Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell 

kérvényeznie. A kölcsönkérő közalkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről 

elismervényt kell aláírnia. A kiviteli engedély csak a vezető engedélyével érvényes. Az 

engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két példányban kell 

elkészíteni, melynek egyik példányát az irodában kell leadni és iktatni, másik példánya a 

dolgozónál marad. A berendezés visszaszolgáltatásakor meg kell semmisíteni a leadott példányt.  

 

8.4 Karbantartás és kártérítés 

 

Az eszközök, berendezések hibáját minden dolgozó a hiba észlelésekor köteles a vezető 

tudomására hozni. A hibás eszközöket le kell adni a hiba megjelölésével. A javíthatatlan 

eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 

Az intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt a 

károkozónak kell téríteni. 

A gyermekek által okozott károkról a vezető köteles a szülőt értesíteni. A vezető feladata a kár 

felmérése és a kártérítés szülővel, gondviselővel történő rendezése. 

 

 

VIII. Az intézményi védő-óvó előírások 

 

1. Gyermek- és ifjúságvédelem 

 

 Valamennyi pedagógus kötelessége, hogy részt vegyen a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében. 

 Minden pedagógus kötelezettsége, hogy segítse a gyermek képességeinek, tehetségének 

kibontakoztatását, a hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatását.  

 Abban az esetben, ha a feladatok ellátásában alkalmazott pedagógiai eszközök, módszerek 

nem vezettek eredményre, jelezni kell a gyermekjóléti szolgálatnak. 

 Az intézmény vezetőjének kötelessége, hogy biztosítsa a gyermekvédelmi munka 

feltételeit, és irányítsa ezt a tevékenységet. 

 A pedagógusok figyelnek minden olyan változásra, amelyik arra utalhat, hogy a 

gyermekkel gond van: családi élet negatív változásai, idegesség, fáradság, étvágytalanság. 

 Haladéktalanul értesítik gyermekvédelmi tevékenységért felelős vezetőt és az 

óvodavezetőt, aki személyes találkozás, beszélgetés, közös vagy egyedüli családlátogatás, 

majd a gyermekjóléti szolgálattól kért segítség útján megoldást keres a felmerülő 

problémára.  

 Az óvoda vezetője telefonon, írásban és személyes találkozások keretében tartja a 

gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolatot. Kölcsönösen tájékoztatják egymást 

tapasztalataikról. 

 Az óvodában ki kell függeszteni: 

- a gyermekvédelmi tevékenységért felelős nevét, felkereshetőségének idejét, helyét 

- a gyermekjóléti szolgálat, 

- a pedagógiai szakszolgálat telefonszámát. 

 



24 

 

2. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: 

 

 Az intézmény vezetőinek feladata olyan munkafeltételek megteremtése, amelyek a 

baleseteket, vészhelyzeteket kizárják. 

 Gyermekcsoportok nem maradhatnak pedagógusi felügyelet nélkül. 

Minden balesetveszélyes eseményt (pl. lógó elektromos vezeték vagy kapcsoló, 

ablaktörés, sérülést okozható pad, szék, tárgy, kiálló szög stb.) a dolgozó köteles azonnal 

jelenteni a vezetésnek, vagy gazdasági vezetőnek, és a karbantartó munkás felé intézkedni 

a házilag javítható munkák elvégzésére. 

 Technikai dolgozók a munkájuk során észlelt bárminemű rendellenességet kötelesek 

jelenteni a vezetésnek és amennyiben lehetséges, a balesetveszélyt azonnal meg kell 

szüntetni (pl. betört ablakból kiszedni az üvegszilánkokat, kiszakadt kapcsolót szigetelő 

szalaggal leragasztani, kiömlött folyadékot feltörölni stb.) 

 Valamennyi dogozónak baleset esetén elsősegélyt kell nyújtania, a balesetet okozó 

veszélyforrást tőle telhető módon azonnal meg kell szüntetni. 

 A vezetést azonnal értesíteni kell, amennyiben szükséges orvost, mentőt kell hívni. 

 A gyermek szüleit értesíteni kell, ha lehet, ő kísérje el, vagy menjen gyermek után az 

orvoshoz. 

 Az óvónő vagy egy dajka kíséri el a gyermeket szükség esetén orvoshoz, haza vagy a 

mentővel. 

 Az óvodavezetőnek minden balesetet ki kell vizsgálnia. Tisztáznia kell a kiváltó okokat, 

az elkerülés lehetséges módjait, a szükséges intézkedéseket végre kel hajtani. A törvények 

által előírt bejelentési kötelezettségnek eleget kell tenni. A sérülésekről nyilvántartást kell 

vezetni, mely a munkavédelmi felelősnél található. 

 Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodába járó 

védőnő és orvos látja el. Az óvoda orvosa feladatait a Köznevelési törvény és az annak 

végrehajtását tartalmazó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet az iskola-egészségügy 

ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NM-rendelet szerint végzi.  

A fenntartó által biztosított feltételek mellett óvodásaink évente egy alkalommal fogorvosi 

szűrésen vesznek részt.  

Az orvos évente vizsgálja a gyermekeket, a védőnő higiéniai vizsgálatot végez és 

figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését.  

Az óvodavezető feladatai az egészségügyi ellátás keretén belül: 

- megszervezi az egészségügyi vizsgálatokat (védőnővel egyeztetve) 

- biztosítja az egészségügyi (védőnői) munka feltételeit 

- gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről és szükség szerint a gyermekek 

vizsgálatokra történő előkészítéséről 

 

3. Teendők rendkívüli esemény, bombariadó esetén: 

 

 Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlenül a 

felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó 

értesítéséről. 

 Bombariadó esetén a tűzriadóban leírtak szerint kell az épületet kiüríteni. Csak a 

legszükségesebb tárgyakat (pl. kabátot) vigyék magukkal a gyerekek, rámolással nem 

lehet az időt húzni. Az ajtókat tilos bezárni távozás után, mert az nehezítheti a rendőrség 

munkáját. Az óvodából való távozás után a gyerekekkel el kell hagyni az óvoda közvetlen 

környezetét. 

 Ha az óvodába nem lehet visszatérni, vagy ha túl hosszú a várakozási idő, a Faluházban, 

vagy a közelben lévő könyvtárban oldható meg a várakozási idő. 
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 A bombariadó elrendelése után azonnal értesíteni kell Bicske Város Rendőrkapitányságát 

és a felcsúti Polgármesteri Hivatalt is. 

 

Mobil telefon használatának szabályozása 

 

 Az óvoda területén mobil telefont csendes üzemmódban lehet használni. Óvodai csoportban, 

udvaron és a gyermekek között használata nem engedélyezett. A használat lehetséges helye és 

ideje, a gyermekcsoporton kívül, átfedési időben, kivétel séta alkalmával, külső helyszínen, a 

gyermekek érdekében használható.  

 

 

Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje 

 

A Kastély Óvoda honlapján (www.kastelyovi.hu) Az óvoda folyosóján elhelyezett 

faliújságon.  

 

 

A kiemelt munkavégzéssel járó kereset-kiegészítésre vonatkozó szabályozás 

 

A normatív jutalom keretösszegét a költségvetési törvény tartalmazza. A normatív jutalom a 

fenntartó az óvodában pedagógus, pedagógust segítő és étkeztetésben dolgozók munkakörében 

engedélyezett létszámnak megfelelően határozza meg. 

 

Odaítélésének intézményi feltételei 

 

Az óvoda egyéni arculatának helyi programjának megvalósítása érdekében kifejtett magas 

színvonalú többletmunka végzés. Elismerése feladatfinanszírozással, normatív jutalomként egy 

tanévre vonatkozóan adható. A konkrét személyre vonatkozó döntés az intézmény vezetőjének a 

magasabb vezetőre vonatkozóan a fenntartó (munkáltatói jogkört gyakorló polgármester) 

hatáskörébe tartozik. 

 

 

 

Az értékelés alapelvei: 

 Szolgálja az intézmény kiválóan dolgozó pedagógusok, és a dolgozók elismerését. 

 Segítse az intézményen belüli demokrácia erősítését. 

 A meghatározott bértömeg ésszerű felhasználása 

 

Céljaink: 

 A PP tartalmával, céljaival összhangban lévő feladatok magas színvonalú feladatvégzésnek 

erősítése. A munkateljesítés ösztönzése. 

 

A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET-KIEGÉSZÍTÉS ELVEI: 

 

 Írásbeli feladatok elkészítésének igényessége: elemzése összegzése, átfogó, óvoda arculatára 

szabott minőségfejlesztés eredményez. 

 Igényes, naprakész tanügy-igazítási dokumentáció vezetése. 

 Tevékeny részvétel a szakmai munka tartalmi megújításában: a PP- beválás folyamatos 

vizsgálatában. 
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 Az óvoda kapcsolatrendszerének működtetésében betöltött kiemelkedő szerep, az intézmény 

magas színvonalú képviselése az óvodán kívüli rendezvényeken. 

 Továbbképzéseken, módszertani rendezvényeken, szakmai konzultációkon való részvétel, 

eredményeinek, szakmai tapasztalatainak magas színvonalú és hatékony intézményi 

hasznosítása. 

 Pályázatokon való aktív részvétel. 

 Bemutató tevékenységek, előadások tartása. 

 Egymás szakmai tevékenységének, gyakorlati munkájának megismerése. 

 Az óvoda egyéni arculatának, jó hírnevének alakításában való aktív részvétel. 

 Az intézményi Pedagógiai Program megvalósításában kifejtett magas színvonalú munka. 

 Szakmai munka kiemelkedő-szintű - hosszú - teljesítése. 

 Többletmunka, többletfeladat vállalása, végzése 

 Szakmai önfejlesztés igénye, új pedagógia, módszertani eljárásokra nyitottság, ezek 

alkalmazása a gyermekek fejlesztése érdekében. 

 Pozitív emberi magatartás, kapcsolatalakító képesség (gyerekekkel, szülővel, 

munkatársakkal) konfliktuskezelések pozitív irányítása, segítségnyújtás, munkafegyelem. 

Döntésének előkészítésében, véleményezési és javaslattevő jogkörrel részt vesznek: 

 

 óvodavezető 

 vezető helyettes 

 munkaközösség vezető  

    Nem részesülhet kereseti-kiegészítésben, aki megelőző nevelési évben: 

 

 Szóbeli és írásbeli megrovásban részesült 

 Igazolatlanul távolmaradt 

 Munkafegyelme nem megfelelő  

    Egyéb szabályok 

 Ha a felsorolt szempontok közül legalább 5 feltételnek megfelel. 

 A külön díjazásos megbízatások végzése nem szempont a megállapításnál. 

A differenciált odaítélésről e szabályzat alapján a munkáltatói jogkört gyakorló óvodavezető a 

fenntartó képviseletében (polgármester) dönt. 

 

Egyéb juttatások:  

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztens, óvoda 

titkár, óvodai dajkák, étkezésben dolgozók, továbbá udvaros és karbantartó munkakörben 

foglalkoztatottak évi egyszeri munkaruha juttatása.  

 

IX. Az óvoda társadalmi környezetével való kapcsolattartás rendje 

 

Külső szervekkel való kapcsolattartás: 

 

Állandó kapcsolattartás: Önkormányzattal 

 Iskolával 

 Gyermekjóléti szolgálttal 

 Orvossal, védőnővel 

 

a) Önkormányzattal 
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- problémák megbeszélése 

- kölcsönös tájékoztatás 

- gyámügyi előadóval való szoros együttműködés, családok segítése 

- gazdasági ügyintézést végző köztisztviselőkkel 

 

b) Iskolával való együttműködés oktatási és nevelési kérdések megoldásában: 

- Az óvoda és az iskola közötti átmenet problémamentessé tétele, megoldásának lehetőségei. 

- Tanítói hospitálás az óvodában 

- A gyermekek látogatása az iskolában 

- Az iskola által szervezett játszónapok látogatása 

- Részvétel egymás rendezvényein 

 

c) A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolat megerősítése, bővítése: 

- A jelzőrendszer élőbbé tétele minden óvónő feladata. 

- Ha az óvoda a gyermeket veszélyeztető okot nem tudja megszüntetni pedagógiai 

eszközökkel, akkor vesszük fel a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal.  

 

 

X. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatok 

 

1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 

 

A hagyományápolás célja: 

 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó 

hírnevének megőrzése az alkalmazotti, a szülői és a gyermekközösség minden tagjának 

kötelessége. 

A nemzeti ünnepek és megemlékezések megtartása és azokon való részvétel a gyermekek 

hazaszeretetét mélyíti. Az intézmény egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a 

közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják, a gyermekeket az egymás iránti 

tiszteletre nevelik. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, valamint felelősöket a 

nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. 

 

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok: 

 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a 

munkaterv határozza meg. Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, 

rendezvényekre stb.) való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a 

gyermekek számára – az életkori sajátosságokat figyelembe véve – egyenletes terhelést adjon. 

Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és gyermekek részvétele 

kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. A pedagógusok feladata az érzelmi felkészítés az óvoda 

épületének díszítése az alkalomnak megfelelően.  

 

2. Az óvodai hagyományok ápolása 

 

Az óvodai ünnepségeken az intézmény valamennyi dolgozója köteles megjelenni, ha ezt egyéb 

óvodai munkával kapcsolatos feladat nem akadályozza. 

 

Az óvodai ünnepélyek, megemlékezések a hagyományoknak megfelelő formában és módon 

történnek. 

Rendszeres óvodai ünnepélyek: 
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- Szüreti mulatság 

- Márton nap 

- Mikulás  

- Karácsony 

- Farsang 

- Március 15. 

- Húsvét 

- Anyák napja 

- Gyermeknap 

- Évzáró, iskolába menők búcsúztatása 

- Összetartozás napja 

 

 

A megemlékezések előkészítéséért, szervezéséért az arra kijelölt óvodapedagógus felelős. 

 

Az ünnepélyeken, megemlékezéseken az óvoda dolgozói és a gyermekek az alkalomhoz illő 

módon jelennek meg. 

 

XI. Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága 

 

A Nkt. a gyermekek és a szülők jogaként fogalmazza meg, hogy a szükséges információkhoz 

hozzájuthasson, tájékoztatást kapjon a gyermeket érintő kérdésekről, valamint megismerhesse az 

intézmény pedagógiai programját, házirendjét, működési szabályzatát és tájékoztatást kapjon az 

abban foglaltakról. 

 

 E törvényi rendelkezések értelmében az intézmény alapdokumentumait – Pedagógiai 

Program, SZMSZ, Házirend – el kell helyezni az óvodában, annak érdekében, hogy ahhoz 

az érdekeltek hozzájuthassanak, és szabadon megtekinthessék. 

 Az intézmény vezetője felkérésre köteles közvetlen tájékoztatást adni az érdeklődőknek 

esetleges kérdéseikre, előzetes megállapodás és időpont egyeztetés után.  

 A gyermekek felvételekor az óvodai Házirendet a szülőnek át kell adni. 
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XII. Aláírási és pecséthasználati jogkörök 

 

1. Aláírási joga az óvoda vezetőjének, távolléte esetén kijelölt helyettesének van. Az óvoda 

pecsétjét a vezető, illetve vásárlásnál, ügyintézés esetén a megbízott dolgozó használhatja 

(ilyenkor a pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni). 

2. Az óvodának 2 hosszú és két kerek pecsétje van. Őrzésükről az óvodavezető gondoskodik. 

 

 

XIII. Az elektronikus és elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje 

 

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. A rendszerbe a vezető és az általa kiosztott jogosultág lapján a vezető helyettese 

léphet be. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az iratárban 

kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása 

- az alkalmazott pedagógusra vonatkozó adatbejelentések 

- a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések 

- az október 1-jei pedagógus és tanulói lista 

az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és a 

vezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

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

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá a vezetői iroda számítógépén egy külön e célra 

létrehozott mappában tároljuk.  

 

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 

2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), 

valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek (a továbbiakban: Nktv.) 

való megfelelés érdekében, továbbá a Kastély Óvoda és Bölcsődével kapcsolatba kerülő 

természetes személyek adatainak fokozott védelme, illetve ezen adatok jogszerű, tisztességes és 

átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása.  

 

 Az adatvédelmi szabályzat szülőkre vonatkozó nyilatkozatát a szülőnek alá kell írni.  

 A munkavállalói adatkezelési nyilatkozatot a dolgozónak alá kell írni.  

 

XIV. Kormányzati funkciók 

 

 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai:         091110 

 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben:         096015 

 SNI gyermek óvodai nevelése, ellátása, szakmai feladatai:       091120 

 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben:         096025 

 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai         091140 

 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása        104031 

 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében              104035 

 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben 104036 
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Bölcsődei nevelés: 
 

 

I. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok  

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

259/2002. (XII. 18.) Kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozás 

engedélyezéséről  

235/1997. (XII. 17.) Kormány rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról.  

133/1997. (VII. 29) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és szakellátások térítési díjairól és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról.  

6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosításáról  

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról. 

257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban    

történő végrehajtásáról.  

 

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatinak 

működési nyilvántartásba vételéről. 

9/2000. (VIII.4.) SzCsM. rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.  

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról  

9/1985. (X.23.) Eüm-BKM. Együttes rendelete az étkezéssel kapcsolatos    

Közegészségügyi szabályokról. 

 

Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási előírások  

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet „a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről”; 

257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ágazatban történő végrehajtásáról 

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet „a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról” 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 

 

II. A BÖLCSŐDE TEVÉKENYSÉGI KÖRE, MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 

Alapfeladat: 

A 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása.   

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján 

36. § (1) Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel  
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a) harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig,  

b) annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű 

gyermek az ötödik életévét betölti, vagy  

c) annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e 

között tölti be a harmadik életévét, ha a szülő, törvényes képviselő vállalja, hogy a gyermek 

ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja.  

(2) Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján 

még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, 

bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31- ig.  

 

Bölcsődébe felvehető:  

Minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni 

gondozását. Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

kiemeli olyan kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges 

fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.  

 

A bölcsődei nevelés alapelvei:  

A család rendszerszemléletű megközelítése.  

A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása.  

A családi nevelés elsődleges tisztelete.  

A kisgyermeki személyiség tisztelete. 

A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe. 

A biztonság és a stabilitás megteremtése. 

Fokozatosság megvalósítása. 

Az egyéni bánásmód érvényesítése. 

Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége. 

A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása. 

 

Ellátandó tevékenység:  

Az érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolat kialakítása a kisgyermekekkel a környezethez való 

alkalmazkodás, az alapvető kulturhigiénés szokások és viselkedési szabályok megtanulásának 

segítése, a személyiség kibontakozásának és önállósulásának támogatása, a bölcsődébe kerüléssel 

járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, csökkentése, egészséges, korszerű táplálkozás 

biztosítása. 

 

III. Feladat és hatáskörök  

Intézményvezető: 

Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 

a 20/B. § alapján nyilvános pályázat útján Felcsút Község Képviselő testülete bízza meg határozott 

időre, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

 

Munkaköréhez tartozó eseti feladatok, hatáskörök: 

➢ Segíti és összehangolja a bölcsőde szakmai munkáját.  

➢ Folyamatos figyelemmel kíséri a gyermekek élelmezését és az élelmezési normák betartását.  

➢ Biztosítja a zavartalan munkavégzéshez szükséges körülményeket.  

➢ Gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat 

➢ Elkészíti az egyes dolgozók munkaköri leírását.  
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➢ Meghatározza az intézmény munkarendjét.  

➢ Irányítja az intézmény ügyviteli és adminisztratív tevékenységét.  

➢ Képviseli az intézményt más szervek felé.  

➢ Gondoskodik a munkafegyelem, a munka- tűz- és vagyonvédelmi előírások betartásáról.  

➢ A jelzőrendszer tagjaként kapcsolatot tart gyermekvédelmi szakemberekkel.  

➢ Biztosítja az intézményen belüli folyamatos információ áramlást. 

 

Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 

Szakmai vezető:  

Képesítési előírás: kisgyermeknevelői képesítés a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint. 

A szakmai vezetőt az intézményvezető bízza meg, aki a közvetlen felettese. Munkáját az 

intézményvezető irányítása mellett végzi. A szakmai vezető folyamatos tájékoztatást ad az 

intézmény vezetőjének a működés során felmerült problémákról. Hiányzása esetén a helyettesítésre 

megbízott személy köteles a feladatokat ellátni. 

A szakmai vezető teljes mértékben felel a bölcsődében folyó gondozó, nevelőmunka szervezéséért, 

tartalmi színvonaláért, belső munka szervezésért, minőségi munkavégzésért, gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáért, a munkavédelmi feltételek megteremtéséért. 

Külső kapcsolatot tart fenn a védőnői szolgálattal, a bölcsőde orvosával, a gyermekjóléti 

szolgálattal. Kapcsolatot tart fenn az óvoda munkatársaival a jó szakmai együttműködés érdekében.  

 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

Az évente megrendezésre kerülő nemzeti ünnepekhez és népi hagyományokhoz kapcsolódó 

ünnepek intézményi keretek között való megszervezéséért a szakmai vezető a felelős. Az éves 

munkatervben rögzíteni kell a tervezett időpontokat, valamint az egyes feladatok végrehajtásáért 

felelős kisgyermeknevelőket.  

A szakmai vezető részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza.  

 

Kisgyermeknevelő: 

Képesítési előírás: középfokú szakirányú képesítés a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint 

Feladatai: 

➢ A beíratott gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, testi és szellemi fejlődésének elősegítése. 

Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 

Bölcsődei dajka: 

Képesítési előírás: a bölcsődei dajka képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt 

tanfolyam 

Feladatai: 

➢ A kisgyermeknevelő munkájának segítése. Higiéniai és takarítási feladatok ellátása, külső-belső 

környezet rendben tartása. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza.   

 

IV. A BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

A költségvetési szerv a fenntartó rendelkezése alapján 5 napos munkarenddel üzemel, hétfőtől 

péntekig. Nyitvatartási ideje 06,30 órától 17,00 óráig – napi 10,5 óra. Az intézményt reggel a 

munkarend szerint 6,30 órára érkező dajka és kisgyermeknevelő nyitja. A bölcsőde zárását a dajka 
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végzi. A bölcsőde Házirendjében rögzítjük a gyermekek fogadásának és hazaadásának a rendjét. 

A szülők csak a gyermek átadása, hazavitele, a térítési díj befizetése, illetve az intézményi 

rendezvényeken való részvétel ideje alatt tartózkodhatnak az intézmény területén. 

A bölcsőde területén idegen, a bölcsődével alkalmazotti jogviszonyban nem álló személy csak az 

intézményvezető előzetes engedélyével, meghívásával tartózkodhat. 

 

A munkaidő-beosztás 

➢ Az intézményvezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96.§. (2) 

szerinti kötetlen munkarendben dolgozik.  

➢ A szakmai vezető heti munkaideje 40 óra, melyből 7 órát köteles az intézményben eltölteni. 

➢ A kisgyermeknevelők heti munkaideje 40 óra, melyből kötelezően 7 órát a csoportban töltenek 

el. A kisgyermeknevelő munkaidő-beosztása a bölcsődék nyitvatartási idejéhez igazodva heti 

váltásban történik. A műszakbeosztás elkészítése a szakmai vezető feladata. 

  

- délelőttös munkaidő beosztás: a bölcsőde nyitásához igazodva napi 8 óra, melyből a 

csoportban eltöltött idő 7 óra + 1 óra felkészülési idő 

- délutános munkaidő beosztás: a bölcsőde zárásáig napi 8 óra, melyből a csoportban eltöltött 

idő 7 óra + 1 óra felkészülési idő 

 

A napi 1 óra felkészülési időbe beletartozó tevékenységek: a gyermekek egyéni dokumentációjának 

vezetése, csoport kreatív tevékenységéhez előkészületek, családlátogatás, szülői értekezlet, 

ünnepségek, családi nap, továbbképzés. 

 

Az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 55.§-a alapján „A munka jellegétől függően végrehajtási rendelet 

meghatározhatja a teljes munkaidőből kötelezően a munkahelyen töltendő idő tartamát, továbbá az 

ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait.” 

Ennek megfelelően rendelkezik a 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról: „7. § (1) A teljes napi munkaidőből hét órát kell 

a munkahelyen eltölteni a bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelőnek.” 

A végrehajtási rendelet 7.§ (3) bekezdés e) pontja értelmében: Ha a munkáltató a munkahelyen 

történő munkavégzésére hosszabb időtartamot nem rendel el, a teljes napi munkaidőből legalább 6 

órát kell a munkahelyen eltöltenie annak a közalkalmazottnak, akit teljes munkaidejében, 

bölcsődében a fogyatékos gyermekek habilitációját végző speciális csoportban kisgyermeknevelő 

munkakörben foglalkoztatnak. 

➢ A bölcsődei dajkák heti munkaideje 40 óra, munkaidő-beosztásuk a bölcsődék nyitvatartási 

idejéhez igazodva heti váltásban történik. A műszakbeosztás elkészítése a szakmai vezető feladata. 

A bölcsődei dajka munkaidő beosztása - a munka törvénykönyve és a Közalkalmazotti törvény 

rendelkezéseivel összhangban – a bölcsőde zavartalan működésének az érdekeit figyelembe véve 

történik.  

A munkaidő-beosztást a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 97.§ (4) (5) bekezdése 

alapján legalább 1 héttel korábban 1 hetes időtartamra kell elkészíteni. 

 

Az alkalmazottak távolmaradásának az igazolása 

 

Betegség, előre nem tervezhető hiányzás esetén a helyettesítés megszervezése a szakmai vezető 

feladata. Az alkalmazottaknak a munkából való távolmaradását és annak okát, a lehető legkorábban, 

előzetesen jelenteni kell a szakmai vezetőnek, hogy gondoskodni lehessen a szakszerű 

helyettesítésről. 
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Szabadság 

A közalkalmazottak évi rendes szabadságának megállapításánál az 1992. évi XXXIII. törvény a 

közalkalmazottak jogállásáról 56-59.§-ai az irányadóak. 

A szakmai vezetőnek minden év január végéig szabadságolási ütemtervet kell készíteni a 

közalkalmazott előzetes írásbeli kérelme alapján. Az aktuális munkaszüneti napok körüli – a naptár 

szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend minden évben miniszteri rendeletben kerül 

meghatározásra. Az e rendeletben meghatározott szombati munkanapokon és az iskolai szünetek 

munkanapjain a bölcsődék nyitva tartanak, amennyiben a szülő igényt tart az ellátásra.   

 

A szabadság engedélyezése 

➢ Az intézményvezető éves szabadságtervét a munkáltatói jogkör gyakorlója, Felcsút Község 

Polgármestere, mint munkáltató engedélyezi.   

➢ A szakmai vezető, kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák szabadságolási ütemtervét a szakmai 

egység vezető megtervezi, a szabadság kiadását pedig az intézményvezető hagyja jóvá. 

A kisgyermeknevelők évi 25 nap pótszabadsággal rendelkeznek, melyből legfeljebb 15 napot a 

munkáltató igénybe vehet, de csak nevelési-gondozási illetve a neveléssel-gondozással összefüggő 

munkára, továbbképzésre. A bölcsődei nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-

ig tart. Nyári zárva tartás: 4-5 hét, fenntartói döntés alapján. A szülők tájékoztatása február 15-ig 

megtörténik jól látható helyen a hirdetőtáblán.  

Téli zárva tartás: felmérést készítünk a szülők körében, hogy igénylik-e a bölcsődei ellátást. A 

decemberi ünnepek közötti időben szülői igények függvényében, fenntartói jóváhagyással a 

bölcsőde zárva tarthat. A bölcsődében a szabadságot elsősorban a nyári, téli zárva tartások ideje 

alatt kell kiadni.  

 

Továbbképzés  

A 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet alapján a szociális, gyermekjóléti tevékenységet végző 

személyek folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni. A továbbképzési időszak 4 

éves képzési időszakban történik, melyet a szakmai vezető által készített Továbbképzési terv 

tartalmaz. 

 

Munkáltatói jogok gyakorlása 

Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, ez a jogkör nem átruházható. Ő jogosult a 

fegyelmi jogkör gyakorlására is. 

 

Helyettesítés 

A szakmai vezető, kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák körében betegség vagy egyéb ok miatt 

átmenetileg ellátatlan feladatokat külső vagy belső helyettesítéssel lehet megoldani. Belső 

helyettesítés: saját foglalkoztatású dolgozóval, egyénileg. Helyettesítésre az intézmény valamennyi 

dolgozója kötelezhető. Belső helyettesítést az intézményvezető rendelhet el. Tartós távollét esetén 

külső helyettest kell alkalmazni. 

Az intézményvezető távolléte esetén a feladatokat az óvodavezető helyettes látja el. Szakmai vezető 

távolléte esetén a feladatokat egy megbízott kisgyermeknevelő látja el.  

 

Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személyek 

A 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személyek köre: 

➢ Intézményvezető  
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A BÖLCSŐDE ÜGYVITELE 

 

Bölcsődénkben a gyermekek gondozásával kapcsolatban az alábbi nyilvántartásokat kell vezetni: 

➢ Felvételi könyv (szakmai vezető vezeti, 2 évig megőrzendő) A folyamatosan ellátottakat a 

következő évben újból be kell jegyezni. Felvétel során a szakmai vezető TAJ alapú 

nyilvántartást vezet a gyermekről a Központi Elektronikus Nyilvántartás és Szolgáltatást 

Igénybevevőkről elektronikus nyilvántartási rendszerbe. 

➢ Bölcsődei gyermekegészségügyi törzslap: (5 évig megőrzendő) Az egészségügyi törzslapon 

a gyermekorvos a rá vonatkozó részt kitölti, a fejlődési lapon a kisgyermeknevelő rögzíti a 

gyermek súlyát, hosszát, továbbá a percentil táblát vezeti. Kisgyermeknevelő fejlődési 

naplóban részletesen ismerteti a gyermek testi, szellemi, értelmi fejlettségét, egy év alatt 

havonta, egy év felett negyedévente a gyermek három éves koráig.  

➢ Csoportnapló: Kisgyermeknevelő vezeti a műszakjában történt lényeges eseményeket. A 

csoportnaplóban vezeti továbbá a havi nevelési tervet is, melyet hónap végén  kiértékelnek.  

➢ Tájékoztató füzet: A szülő által biztosított füzet, melyet a beszoktatás első napján átad a  

„saját” kisgyermeknevelőnek. A szülő bejegyzi a gyermekkel kapcsolatos fontos 

információkat, a személyi adatokat, illetve, hogy ki viheti el a gyermeket a bölcsődéből. A 

kisgyermeknevelő rendszeresen írásban is tájékoztatást nyújt a szülőknek a gyermek 

fejlődéséről a szakmai szempontrendszer alapján. A tájékoztató füzetben rögzíti a nap 

folyamán történt jelentős eseményeket, például betegség. A füzet erősíti a szülő és a 

bölcsőde kapcsolatát, kizárja a szóbeli közlésből adódó félreértéseket. 

➢ Jelenléti ív az ellátott gyermekekről és a dolgozókról. 

 

A GYERMEK FELVÉTELE 

 

Bölcsődei felvétel 

 

Bölcsődénkbe 3 csoport, legfeljebb 42 gyermek tölthető fel.  

Gyermek bölcsődei felvételét kérheti: 

➢ szülő, (törvényes képviselő), 

➢ szülő hozzájárulásával:  

● körzeti védőnő 

● gyermekorvos vagy háziorvos 

● szociális ill. családgondozó 

● gyermekjóléti szolgálat  

● gyámhatóság. 

 

Szülők a felvételi kérelmet a szakmai vezetőnek jelzik. A felvételről az intézményvezető dönt. 

Túljelentkezés esetén a Fenntartó és az intézmény vezetője közösen döntenek a gyermekek felvétele 

felől. Felvehető az a gyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci 

részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt a 

gyermek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.  

 

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára biztosítjuk: 

a. akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége  

b. akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy   

több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül  
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c. akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.  

d. Jegyző elrendeli 

 

A szülőnek, (törvényes képviselőnek) a gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolni kell a házi 

gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján 

bölcsődében gondozható.  

Nem gondozható bölcsődében a fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a házi gyermekorvos vagy 

a háziorvos igazolása szerint ez az állapota fennáll. 

 

A bölcsődei ellátás megszűnik: 

● bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte.  

● Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján 

még nem érett az óvodai nevelésre és jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, 

bölcsődében gondozható a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.  

● Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának 

szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg 

magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.  

● Szülő kérésére (költözés, egyéb okok miatt) 

 

Bölcsődei felvételi sorrendiség 

➢ Munkavégzés miatt kéri a szülő a gyermeke felvételét 

➢ Gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat, házi gyermekorvos, védőnő, jegyző kérelmére a 

gyermek veszélyeztetettsége vagy szociális rászorultsága miatt 

➢ Egyedül nevelő szülő kéri a gyermeke felvételét  

➢ Iskolai tanulmányok miatt kéri a szülő gyermeke felvételét. 

 

A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 

A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelentenie. Lezajlott betegség után a szülő köteles 

orvosi igazolást bemutatni. A három napnál hosszabb (utazás, szabadság stb.) hiányzás után a 

gyermek szülői igazolással jöhet a közösségbe. 

 

Ha a Bölcsőde zárásának időpontjáig nem jön senki a gyermekért 

➢ A kisgyermeknevelő értesíti a gyermek szüleit telefonon. 

➢ Amennyiben a gyermekért még nem jött a szülő, akkor a kisgyermeknevelő még egy órát marad 

a gyermekkel, és a zárást végző bölcsődei dajkával a bölcsődében. 

➢ Ha ezután még mindig nem ér el senkit sem a gyermek családtagjai közül, akkor megpróbálja a 

gyermeket a lakcímére hazavinni, és a bölcsőde kapujára kiírja, hogy elvitte a gyermeket, valamint 

a saját telefonos elérhetőségét. 

➢ Ha nem talál senkit sem a gyermek lakcímén, akkor hazaviszi a gyermeket a saját otthonába. 

Erről mindenképpen szükséges a szakmai vezetőt tájékoztatni, aki az intézményvezetőt értesíti a 

rendőrséggel való kapcsolatfelvétel érdekében. 
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V. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK ÉS A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI 

 

Bölcsődei Érdekképviselet  

A bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmére „Érdekképviseleti fórumot” kell létrehozni. 

Az Érdek-képviseleti fórum szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

Működésének részletes szabályait az Érdekképviseleti fórum szabályzat tartalmazza. A Fórum 

tagjai: az ellátásban részesülő gyermekek szülei közül 3 fő; a bölcsőde dolgozói közül 1 fő; a 

fenntartó képviseletében egy arra kijelölt képviselő. 

A Fórum összehívásáról az Érdek-képviseleti fórum elnöke gondoskodik, akit a megbízott tagok 

maguk közül választanak.  

 

Család-bölcsőde kapcsolattartási rendje 

Családlátogatás: Preventív, minden újonnan érkező esetében. Évente legalább egyszer, előrejelzés 

alapján. 

Egyéni beszélgetések, fogadóóra: A kisgyermeknevelőkkel egyeztetett időpontban.   

Szülői értekezlet: Gondozási-nevelési év kezdetén a szakmai vezető tájékoztatást ad a bölcsőde 

egészének életéről, a bölcsőde munkatervéről, a házirend betartásának fontosságáról. Szükség 

esetén év közben is szülői értekezletet tart. 

Szülőcsoportos beszélgetés: A bölcsődének és családnak kötelessége és közös felelőssége a 

bölcsődébe felvett gyermekek gondozása és nevelése. Kiemelt fontosságú az összhang 

megteremtése a család és a bölcsőde munkája között. E cél érdekében bölcsődénkben 

szülőcsoportos beszélgetés működik, melyen a szülők és a kisgyermeknevelők egyaránt részt 

vesznek. Évente két, szükség esetén több szülőcsoportos beszélgetés is szervezhető. (Témák 

lehetnek: beszoktatás tapasztalatai, szobatisztaságra nevelés, óvodaérettség feltételei, stb.)  

Kapcsolattartás egyéb formái 

➢ a gyermekátadóban, illetve a csoportszoba előterében elhelyezett hirdető táblán tájékoztatás  

➢ nyílt napok 

➢ írásbeli tájékoztatók az üzenő füzetben. 

 

Munkatársi kapcsolatok 

A bölcsődei munka csoportos tevékenység. A gondozási és nevelési feladatok csak jó munkatársi 

viszonyban, ideális munkahelyi légkörben valósíthatók meg. A bölcsődei ellátás területén minden 

munkafolyamat egymáshoz szorosan kapcsolódik, egyetlen munkafolyamat sem nélkülözhető. 

Minden dolgozónak szakmailag, emberileg a maximumot kell nyújtania a saját munkaterületén. 

Fontos szabály egymás munkájának megbecsülése, tiszteletben tartása, segítése, emberi szakmai 

nézeteltérések egyeztetése, a humánus megoldásra való törekvés. A kisgyermeknevelő - óvónő 

kapcsolat erősödik az átszoktatás, beszoktatás folyamatában, közös értekezleteken, közös 

rendezvényeken. 

Az intézmény külső kapcsolatai 

Óvodákkal, védőnői szolgálattal, gyerekorvossal, gyermekjóléti szolgálattal 
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VI. AZ INTÉZMÉNY HIGIÉNIAI SZABÁLYOZÁSAI 

 

A bölcsőde higiénéje 

A bölcsőde egyik alapfeladata, hogy a gyermekek higiénikus ellátását és higiénés készségre való 

szoktatását biztosítsa. 

Legfontosabb követelmények: 

➢ A bölcsőde közvetlen környezetének tisztántartása.  

➢ A játszóudvar, kert, homokozó rendben tartása.  

➢ A szemét, ételhulladék zárható edényben tárolása, mielőbbi elszállítása.  

➢ A bölcsőde minden helyiségét naponta kell portalanítani és nedves, meleg-fertőtlenítőszert 

tartalmazó vízzel takarítani úgy, hogy a takarítási művelet a gyermekek napirendjét ne 

zavarja.  

➢ A játékokat hetenként, de szükség esetén azonnal, fertőtlenítőszert tartalmazó meleg vízzel 

le kell mosni.  

➢ A helyiségek folyamatos tisztántartása mellett a tálalókonyhát évente, a többi helyiséget két-

három évente kell meszelni, hat évente mázolni. 

 

A ruházat higiénéje 

A gyermekek ágyneműjét kéthetente, ha beszennyeződött azonnal váltani kell. A törülközőt a 

gyermek saját jelével ellátott törölköző tartón kell elhelyezni, és azt hetenként kell váltani. A 

szennyes ruhát e célra rendszeresített műanyag szennyes tartóban összegyűjtve, a mosóhelységébe 

kell szállítani, ahol a ruházat mosása, szárítása vasalása történik. 

 

Az étkezés higiénéje 

Az étkeztetés saját főzőkonyháról történik, előre összeállított étrend és létszám alapján. Az étel 

szállítása és tálalása az előírások szerint zajlik. Jól zárható, ételmintás tasakba ételmintát kell venni, 

ragasztószalaggal lezárni és azt 48 óráig hűtőszekrényben megőrizni. A záró cédulán rögzíteni kell 

a dátumot, az étel megnevezését, az ételt elrakó személy nevét, aláírását. A reggeli és uzsonna 

nyersanyagait a felhasználásig hűtőszekrényben kell tárolni. A tejet, tejterméket, húst feliratozott 

hűtőben tároljuk. A tálaláshoz, étkezéshez használt edények, evőeszközök higiénikusak, 

esztétikusak. Minden egyes étkezés után a bölcsődei dajka zsúrkocsin kiviszi a csoportszobából az 

étkezéshez használt edényeket, az ételmaradékot. Az asztalt letörli, felsöpör, szükség esetén felmos. 

Az edények mosogatását a bölcsődei mosogatóban végzik. 

 

A bölcsődei dolgozók higiénéje 

Bölcsődében csak olyan dolgozó alkalmazható, aki egészségügyi könyvvel rendelkezik és abban a 

fertőzés mentességet és alkalmasságot igazoló érvényes bejegyzések hiánytalanul megvannak. A 

dolgozók évente kötelesek megjelenni alkalmassági vizsgálaton az intézmény üzemorvosánál. A 

dolgozók egészségügyi kiskönyvét a munkaadó köteles tárolni. Kötelezően előírt, évenként  

ismétlődő vizsgálatok: tüdőszűrés, alkalmassági vizsgálat. 

Kötelező székletvizsgálat annál a dolgozónál kell, 

• akinél nem tisztázott eredetű, hasmenéssel járó megbetegedés lép fel, 

• akinek a környezetében dizentéria, salmonella, coli v sigella fordul elő. 

Fertőző betegségek gyanúja vagy fennforgása esetén az ilyen betegségekkel kapcsolatos érvényben 

lévő rendelkezések, minisztériumi utasítások szerint kell eljárni. 

A dolgozóknak a gyermekközösség megvédése érdekében, saját személyére vonatkozóan a 

személyi higiéne követelményeit a legmesszebbmenően szem előtt kell tartania. 

A kisgyermeknevelők és a bölcsődei dajka munkaruhát viselnek, a műszak felvétele előtt 

átöltöznek.  
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VII. A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE 

 

Általános szabályok  

Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodók kötelesek: 

• A közösségi tulajdont védeni 

• A berendezéseket rendeltetésszerűen használni 

• Az intézmény rendjét és tisztaságát megőrizni 

• Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni 

• A tűz-és balesetvédelmi előírások szerint eljárni 

A munka-és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

Aki betörést észlel, haladéktalanul értesítenie kell a rendőrséget és az intézmény vezetőjét. A 

rendőrség megérkezéséig az épületbe senki sem mehet be. 

A dolgozók kötelesek a munkahelyükön az elvárható rendet és fegyelmet megtartani. 

 

Az épületek használati rendje 

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

használhatják, hogy az ne zavarja a nevelő tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak az 

ellátását. 

Az intézmény helyiségeinek a használatára vonatkozó szabályok 

A gyermekek az intézmény helyiségeit és létesítményeit és berendezéseit csak felnőtt felügyelete 

mellett használhatják. Az egyes csoportszobák működési idejét az éves munkaterv határozza meg. 

A csoportszobában a gyermekek a kisgyermeknevelőkkel vagy a bölcsődei dajka felügyeletével 

tartózkodhatnak. A csoportszobában nem lehet mobiltelefont használni. A kisgyermeknevelő 

munkaidőben csak indokolt esetben használhatja, azt is a csoportszobán kívül. Az audio - vizuális 

eszközöket csak felnőtt használhatja. 

Az intézmény főzőkonyhájában a HACCP rendszer szabályai szerint folyik a munkavégzés. A 

konyhában csak a munkaköri leírásuk alapján meghatározott személyek tartózkodhatnak. 

Dohányozni az egész intézmény területén tilos!  

A szülőkre vonatkozó intézményi szabályokat a házirend tartalmazza.  

Az udvar használati rendje 

Az intézmény udvarán a gyermekek csak kisgyermeknevelő vagy bölcsődei dajka felügyeletével 

tartózkodhatnak, az ott lévő játékokat, létesítményeket csak felügyelettel használhatják. A bölcsődei 

dajka csak a legszükségesebb esetben felügyelhet a gyermekekre.  

 

VIII. ÓVÓ - VÉDŐ RENDELKEZÉSEK 

 

Az intézményi védő, óvó előírásokat a tűz-, munka és balesetvédelmi szabályzatok tartalmazzák, 

melyet minden dolgozónak kötelessége betartani. 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

➢ A közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátását a fenntartó által költségviselőként, a 

Kastély Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője által megbízóként és a foglalkozás egészségügyi 

szolgáltatást ellátó orvos által megbízottként aláírt szerződéssel biztosítja. 
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➢ Az ellátott gyermekek bölcsődei orvosi ellátását a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet I. sz. 

melléklete I.2. pontja szabályozza.  

 

Bölcsőde orvos feladatai 

➢ A bölcsődébe történő beszoktatás után részletes orvosi vizsgálat és az előzményi 

(anamnézis) adatok összegyűjtése.  

➢ A bölcsődébe járó gyermekek időszakos orvosi vizsgálata során - csecsemő esetén havi, egy 

év felett negyedévenkénti gyakoriságban – a gyermek fizikai, érzelmi állapotának, illetve 

szocializációjának ellenőrzése, amelyhez felhasználja a saját és a gondozónői 

dokumentációkat.  

➢ A feltárt egészségügyi problémák kisgyermeknevelővel, szülővel, a gyermek háziorvosával 

történő megbeszélése, illetve szükség esetén szakvizsgálat kérése.  

➢ Baleset, betegség esetén elsősegélynyújtás, illetve a sürgős terápia megkezdése a 

háziorvoshoz kerüléséig. 

➢ Három hónapnál hosszabb hiányzás után a bölcsődébe visszatért gyermek egészségi 

állapotának ellenőrzése, figyelve az esetlegesen lezajlott betegségekre (orvosi igazolás). 

➢ A közösség védelme érdekében a védőoltások figyelemmel kísérése. 

➢ Járványveszély esetén az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelő intézkedések 

megtétele. 

➢ A kisgyermeknevelőkkel és a bölcsőde szakmai vezetőjével a gondozási nevelési munka 

során felmerült összes egészségügyi probléma megbeszélése és a megoldási lehetőségek 

keresése.  

➢ A kisgyermeknevelők számára egészségügyi továbbképző, a szülők számára ismeretterjesztő 

előadások tartása. 

➢ Bölcsődei étlap ellenőrzése, jóváhagyása. 

 

Gyermekvédelmi tevékenység 

A gyermekvédelmi munka minden dolgozó feladata. Amennyiben bármelyik dolgozó a gyermeknél 

veszélyeztetésre utaló jelet tapasztal, a gyermekvédelmi felelős, a szakmai vezető és 

intézményvezető közreműködésével kötelesek jelezni a Gyermekjóléti Szolgálatnak. A nevelési-

gondozási év legelső szülői értekezletén az intézményvezető/szakmai vezető informálja a szülőket a 

bölcsődében folyó gyermekvédelmi munkáról, és a gyermekvédelmi szervek elérhetőségéről. Ittas 

szülőnek, illetve hozzátartozónak gyermeket nem ad ki a bölcsőde!  

 

 

IX.  RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

 

Bármely bekövetkezett rendkívüli esemény esetén a leglényegesebb dolog a vészhelyzet minél 

gyorsabb elhárítása, az életmentés és az esetleges további következmények megelőzése. Ez csak 

úgy érhető el, ha ilyen helyzetben mindenki tudja, hogy mi a teendője. 

A sikeres mentés alapkövetelménye, hogy a terület rendelkezzen a mentéshez szükséges alapvető 

tárgyi eszközökkel és a mentési teendőket begyakorolt dolgozókkal. 

Bekövetkezett vészhelyzet esetén mindenki kötelessége a jelzés és riasztás, a segítségnyújtás! 

 

Bombariadó esetére meghatározott szabályok: 

A bombariadóról értesült személy köteles riasztani: 
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➢ a Kastély Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetőjét  

➢ Bölcsőde tűzvédelmi megbízottját, aki az éves munkatervben kerül rögzítésre.   

➢ A szomszédos intézményeket, illetve a szomszédos épületekben tartózkodókat. 

 

A mentés vezetőjének feladata: 

A mentés vezetője mindig a helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású illetékes vezető, aki 

mindaddig irányítja a riasztási és mentési tevékenységet, amíg a létesítményi tűzoltók, illetve az 

állami szervek helyszínre érkező tagjai azt át nem veszik tőle. A tűzvédelmi szabályzatnak 

megfelelő menekülési útvonalon a bölcsődében tartózkodókat azonnal ki kell menekíteni. 

Legfontosabb feladat az emberélet mentése. 

➢ A tűzvédelmi felelős a meghatározott útvonal alapján körbejárja az épületet és meggyőződik 

arról, hogy az épületben nem maradt-e olyan személy, aki nem hallotta a riasztást, illetve önhibáján 

kívül nem tudta elhagyni az épületet. 

➢ A gyülekezési hely az épülettől olyan távolságban legyen, ha esetlegesen az épületben 

elhelyezett bomba felrobban, ne okozzon személyi sérülést. 

➢ A riasztás lefújásáig a helyszínen kell tartózkodni. 

➢ A riasztás lefújása után mindenki köteles a legrövidebb idő alatt a megszokott munkamenetre 

visszatérni. 

 

Csőrepedés, dugulás, karbantartási feladatok: 

➢ A közérdekű telefonszámok mindig a nevelői helyiség faliújságán, jól látható helyen legyenek 

feltüntetve. 

➢ Helyszín biztosítása a szerelők megérkezéséig. 

➢ Főcsap elzárása. 

➢ Telefonon és e-mailben értesítendők neve, elérhetősége az éves munkatervben rögzített. 

 

Betörés: 

➢ A betörést észlelő személy, dolgozó azonnal értesíti telefonon az Intézményvezetőt a betörés 

tényéről, és egyidejűleg értesíti a rendőrséget: ☎107 vagy 112. 

➢ A nyomozás segítésének érdekében el kell hagyni az épületet a rendőrség megérkezéséig és 

biztosítani kell a helyszínt (az épületbe nem mehet be senki). 

➢ A kiérkező rendőröket az Intézményvezető tájékoztatja a történtekről, az általuk adott 

utasításokat végrehajtja. 

➢ Az Intézményvezető telefonon, majd írásban is értesíti a fenntartót az eseményről. 

 

Gázszivárgás: 

➢ Azonnal el kell zárni a főcsapot, ki kell üríteni az intézményt, és a tűzvédelmi szabályzat előírása 

szerint kell elhelyezni a gyermekeket; 

➢ Ki kell nyitni az ablakokat és intenzíven szellőztetni kell. 

➢ Nem szabad használni nyílt lángot és elektromos készüléket. 

➢ Nem szabad villanyt kapcsolni. 

➢Az épületen kívülről, biztonságos távolságban hívjuk az illetékes gázszolgáltatót.     

Telefonszáma: 30/2947702  
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 Fejtetvesség: 

➢ A 18/1998. ( VI.3.) NM járványügyi rendelet 37. paragrafusa értelmében: 

„(2) Minden egészségügyi, szociális és oktatási dolgozó, aki az elvégzett vizsgálatok során tetvesség 

fennállását észleli, vagy arról hivatásának gyakorlása közben tudomást szerez, köteles annak 

megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni.  

➢ A tetvességi vizsgálatokról az Országos Epidemiológiai Központ 3. sz. Módszertani 

      levelében a 4. sz. melléklet 1. pontja rendelkezik. 

➢ A tetvességi vizsgálatok szakmai irányelveit a 3. pont tartalmazza. 

➢ A tetűirtószerek biztosításának kérdéskörét 6. pont tárgyalja. 

 

Az intézmény dolgozóinak a feladata a gyermekbalesetek megelőzése érdekében: 

A balesetveszélyes körülményt a munkavédelmi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően kell 

elintézni. Minden csecsemő-és kisgyermeknevelő felelős a csoportjába járó gyermekek 

egészségének és testi épségének megóvásáért. 

Nagyon fontos a felügyelet biztosítása és a balesetek megelőzése! 

Amennyiben sérülés történik: 

➢ A gyermek vizsgálata – hol sérült meg, mennyire súlyos a sérülés- a gyermek megnyugtatása. 

➢ Elsősegélynyújtás. Elsősegélynyújtó doboz a gyermek fürdőszobákban, illetve a nevelői 

szobában van elhelyezve.  

➢ A szakmai vezető tájékoztatása. 

➢ Ha a bölcsődeorvos a bölcsődében tartózkodik a szakmai vezető megmutatja a gyermeket.  

➢ Súlyos esetben mentő hívása. 

➢ A szülő értesítése telefonon a balesetről; a szülőt megkérdezni, hogy el tudja –e vinni a   

     gyermeket orvoshoz/kórházba. 

➢ Ha a szülő nem tudja elvinni, akkor a “saját” kisgyermeknevelő viszi el. Rendelkezésére áll a   

    gyermek Egészségügyi törzslapja, ahol a TAJ szám fel van tüntetve a gyermek adataival,  

    esetleges allergiával, oltásaival stb., így ezt a dokumentumot magával viszi. 

➢ Bölcsődébe visszaérve a szakmai vezetőt és a szülőt értesíteni kell az orvos által előírt  

     feladatokról. 

➢ Dokumentálni kell a balesetet a csoportnaplóba, tájékoztató füzetbe. 

 

Dolgozói baleset: 

Fontos a balesetek megelőzése, elkerülése! 

Baleset esetén:  

➢ Rögtön értesíteni az Intézményvezetőt/szakmai vezetőt, illetve a munkavédelmi megbízottat.  

     Ha a sérült nem tudja ezt megtenni, akkor a kollégájának kötelessége a bejelentés; 

➢ Ha útban van a munkahelyre, illetve hazafelé éri baleset a dolgozót, akkor is a sérültnek vagy  

     hozzátartozójának értesíteni kell az Intézményvezetőt/szakmai vezetőt telefonon.  



43 

 

➢ A munkahelyen történt baleset esetén elsősegélyt kell nyújtani (pl. borogatás, kötözés, kar  

     felkötése). 

➢ A dolgozó dönti el, illetve a sérülése, hogy tudja–e folytatni a munkát, vagy felkeresi a  

     háziorvosát, illetve kórházba kell szállítani (szállíthatja kollégája vagy mentő a kórházba). 

➢ Ha a dolgozó betegállományba megy a Baleseti jegyzőkönyvet a Kastély Óvoda és Bölcsőde  

    Intézményvezetőjének kell eljuttatni, aki tovább küldi a munkavédelmi megbízottnak (neve,  

    elérhetősége az éves munkatervben rögzített), az ő feladata a baleset kivizsgálása.  

➢ Fontos, hogy minden dolgozó évente 1 alkalommal vegyen rész Munkavédelmi oktatáson és  

    aláírásával igazolja a részvételt. A Munkavédelmi Oktatási Napló aktuális oldaláról 1 példányt  

    a munkabalesetet kivizsgáló személy részére kell bocsátani. 

➢ A dolgozónak és a vezetőknek kötelességük segíteni a balesetet vizsgáló személyek munkáját. 

 

Járvány: 

➢ Fertőző betegségek esetén rögzíteni a fertőző betegség jellegét, (varicella, scarlatine stb.) a 

gyermek nevét, csoportját, a betegség kezdetét, majd végét. 

➢ Szülők tájékoztatása, az üzenő füzetben, és szóban. 

➢ ÁNTSZ tájékoztatása a fertőző betegség jellegéről, megbetegedettek számáról, csoportbeli  

     eloszlásáról. 

➢ Bölcsődeorvos tájékoztatása. 

➢ Intézményvezető tájékoztatása. 

➢ A bölcsődei dajka részére a probléma feltárása, feladatok kiosztása a fertőtlenítésre, takarításra     

     vonatkozóan. 

 

X. AZ IRATKEZELÉS SZABÁLYAI 

 

A beérkező iratok és küldemények kezelése 

Az intézménybe érkezett hivatalos iratot az intézményvezető/szakmai vezető irodájában kell leadni. 

Az irat átvételéről kérésre igazolást kell kiállítani. Az intézménybe beérkező posta átvételére az 

intézmény vezetője/szakmai vezető jogosult. A beérkező postát mindenkor az 

intézményvezető/szakmai vezető bontja fel és szortírozza. Minden névre szóló postai küldemény az 

illetékesnek kerül átadásra felbontás nélkül. A feladó nélkül érkezett küldeményeket felbontás 

nélkül vissza kell juttatni a postahivatalnak. Az intézmény hivatalos ügyiratait az intézmény felelős 

vezetője elolvassa, iktatja és rendelkezik az ügyintézés személyéről és határidejéről, melyet az 

ügyiraton minden esetben fel kell tüntetni. A folyóiratokat az intézmény vezetője nézi át elsőként, 

majd azokat az arra kijelölt polcon elhelyezi. 

 

Iktatás, az iratok nyilvántartásba vétele 

Minden kimenő iratot, mely az intézményt érinti, az intézmény felelős vezetője írja alá és látja el 

körbélyegzővel. Az intézményvezető/szakmai vezető által átnézett iratokat a jogszabályoknak 

megfelelően iktatórendszerben iktatószámmal látja el. Az iktatószám sorszámból, alszámból és 

évszámból áll. Az azonos ügyhöz tartozó ügyiratok azonos sorszám és beérkezésük alapján 

emelkedő alszámmal szerepelnek az iktatókönyvben. A hivatalos iratok irattárazását és selejtezését 

a hatályos jogszabályoknak, megfelelően kell elvégezni.  
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XI.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

Reklám tevékenység szabályai:  

Az épületekben és az épületek közvetlen környezetében tilos olyan reklám, amely erőszakos, illetve 

a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz.  

A tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra, a környezet védelmére, a gondozással 

összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység, esemény, valamint a gondozási-nevelési, 

oktatási tevékenység reklámjára. Reklámok elhelyezésére, terjesztésére engedélyt kizárólag az 

intézményvezető/szakmai vezető adhat. 

 

Egyéb szabályok: A dolgozók saját mobiltelefonjukat csak az arra kijelölt helyen 

(kisgyermeknevelői szoba) használhatják indokolt esetben. Tilos munkaidőben telefonálni a 

csoportszobában és az udvaron.  Az intézményben lévő vonalas telefont magáncélra 

intézményvezetői/szakmai vezetői engedéllyel lehet használni. Mivel a kisgyermeknevelők saját 

mobiltelefonjaikat a gyerekek között nem használhatják, a szülők kerüljék a kisgyermeknevelők 

mobiltelefonon történő hívását.  

 

Dokumentumok kiadásának szabályai: Az intézményi dokumentumok (fejlődési napló, 

egészségügyi törzslap) betekintése csak az intézményvezető engedélyével történik.  

 

Felelősségre vonás:  

A közalkalmazottakkal szemben felelősségre vonást kell alkalmazni a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 45-43. §-a értelmében.  

 

A panaszkezelés rendje az óvoda panaszkezelési dokumentuma szerint.  

 

Utasítások - Az utasítások formai, tartalmi követelményei: 

Az intézményen belül meghatározott feladatokat és azok végrehajtási módját utasítások határozzák 

meg. 

Az utasításoknak – kiadási formájuktól függetlenül – az alábbi követelményeknek kell, hogy 

megfeleljenek: 

● Szabatosan és pontosan kell meghatározni a feladatokat, a felelősöket, a határidőket és az 

ellenőrzés módját. 

● Az utasításoknak összhangban kell lenni a jogszabályokkal és az általános érvényű belső 

utasításokkal. 

● Pontosan meg kell határozni, hogy az utasítás végrehajtójának milyen döntési 

kompetenciákat biztosít az utasítást kiadó vezető.  

● Meg kell határozni az utasítás teljesítéséhez kapcsolódó jelentési és információs, valamint a 

koordinációval összefüggő kötelezettségeket.  

● Az utasítás kiadója köteles biztosítani az utasítás végrehajtásához szükséges gazdasági, 

személyi és szervezeti feltételeket. 

 

Az utasítások fajtái: 

• A munkaköri leírás: a munkaköri leírás egy adott munkakör feladatait és az ahhoz kapcsolódó 

jogokat, kötelezettségeket és hatásköröket határozza meg. A munkaköri leírást közvetlen az 
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Intézményvezető készíti el. A munkaköri leírások tartalmazzák a folyamatba épített ellenőrzések 

dolgozókra háruló feladatait. 

• Szabályzatok: A kötelező jelleggel kiadni rendelt szabályzatok. 

• Munkatervek, a cselekvési programok, intézkedési tervek. 

• Szóbeli operatív utasítások. 

 

Ellenőrzés 

Az ellenőrzés rendszere: 

• vezetői ellenőrzés 

• munkafolyamatba épített ellenőrzés 

• külső ellenőrzés 

A gondozó és nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje: Legfontosabb feladata az bölcsődében 

folyó gondozási tevékenység ellenőrzése. Bölcsődében a gondozó - nevelőmunka minőségének, és 

eredményeinek objektív számba vétele. A gondozói-nevelői munka belső ellenőrzése az intézmény 

valamennyi gondozási és nevelési tevékenységére kiterjed. 

A belső ellenőrzés célja: Az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, a feltárást követő 

helyes gyakorlat megteremtése, a gondozási munka hatékonyságának fokozása. 

Szakmai munka ellenőrzése 

A Szakmai Program kiegészítése minden évben az éves munkaterv, amely szeptember 1-től a 

következő év augusztus 31-ig határozza meg az intézményben folyó szakmai munkát. 

Az éves munkatervet augusztusban kell elkészíteni. 

A munkatervben a következőknek kell megjelenni:  

➢ Személyi feltételek (konkrétan megnevezve): Intézményvezető, szakmai vezető, 

kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka, gyermekvédelmi, balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi 

megbízott, továbbá az Érdekképviseleti Fórum tagjai, elnöke stb. 

➢ Személyi feltételek változása esetén: pl. nyugdíjba ment, helyette új érkező.  

➢ Gyakornoki programban résztvevők. 

➢ Nyugdíjba készülők 

Továbbképzési kötelezettségek pl. adott év január-szeptemberben teljesítette, adott év szeptember-

december között még teljesítenie kell, következő évben továbbképzési kötelezettsége van. 

➢ Gyermeklétszámok alakulása: konkrét létszám csoportonként a nevelési év kezdetén, továbbá a 

beszoktatásra váró gyerekek száma szeptember, október, november, december hónapokra.  

➢ Tárgyi feltételek részletesen épület állapota, eszközök megléte, bútorzat.  

➢ Programterv havi bontásban, tervezett időpont, a program megnevezése, felelőse 

➢ Vezetői feladatterv: adatszolgáltatási kötelezettségek (havonta, negyedévente: étkezés, 

jelenléti ív, távollét, műszakpótlék, statisztika, normatíva, tervezett ellenőrzések stb.) 

➢ Egyéb, a bölcsődére az adott nevelési évben vonatkozó specifikum. 

A munkatervet az intézmény alkalmazottaival ismertetni kell, és el kell fogadtatni. A 

kisgyermeknevelők által készített Nevelési programoknak a Bölcsődei Munkatervvel összhangban 

kell lennie. A szakmai vezető a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. Évente 

írásos beszámolót készít a munkatervben foglaltak megvalósulásáról, illetve ha módosítás volt 

szükséges, annak okairól. A kisgyermeknevelők feladata a szakmai munka végrehajtásában, a 

programok szervezésében van. 



46 

 

➢ A bölcsődei dajka munkáját a szakmai vezető irányítja és ellenőrzi. 

 

Az ellenőrzés formái: 

➢ a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka munkájának ellenőrzése 

➢ beszámoltatás 

➢ írásbeli dokumentációk ellenőrzése 

 

.A vezetői értekezlet 

A vezetőség tagjai: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, szakmai vezető 

A vezetőség tagjai kötelesek: 

➢ a vezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó kisgyermeknevelőket az ülés 

döntéseiről, határozatairól; 

➢ az irányításuk alá tartozó kisgyermeknevelők kérdéseit, véleményét, javaslatait 

közvetíteni az intézményvezető felé; 

➢ az intézményvezető a fenntartó felé közvetíti ugyanezeket. 

A vezetői team tagjainak javaslattételi joguk van a bölcsőde működését érintő minden kérdésben. 

Az intézményvezető e javaslatok figyelembevételével egy személyben dönt, egyszemélyi felelős. 

A szabályzatok elkészítésében előkészítő, ellenőrző, javaslattevő munkát végeznek. A végleges 

szabályzatot az intézményvezető javaslatára vagy elfogadják, vagy módosító indítványt nyújthatnak 

be. 

 

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

szakmai vezetővel, aki azt tovább közvetíti az intézményvezető felé.  

Az intézményvezető amikor szükséges, vezetői értekezletet hív össze a bölcsődék gazdasági és 

szakmai működésének összehangolására, az irányítás egységességére, a jogszabályi változások 

megbeszélésére, a bölcsődét érintő kérdések megvitatására. 

 

Az eredményesen végzett munka elismerése:  

Az erkölcsi és anyagi elismerésre vonatkozó döntést - a szakmai vezető és az intézményvezető 

hozza meg. 

Erkölcsi, anyagi elismerés lehet: szóbeli dicséret, kitüntetés, továbbképzéseken való jutalom 

részvétel, pénzjutalom.  

Kitüntetésre, jutalmazásra javasolható az a közalkalmazott, aki: 

➢ folyamatosan kiemelkedő magas színvonalú szakmai nevelő munkát végez 

➢ élen jár az önképzésben, 

➢ az intézmény tárgyi feltételeinek javításáért többletmunkát végez. 

 

Egyéb juttatások:  

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint a bölcsődében és mini bölcsődében kisgyermeknevelő, 

bölcsődei dajka, intézményvezető, vezető és szaktanácsadó munkakörben dolgozó személyek 

munkaruha juttatása évi egyszeri alkalommal. 

 

A bölcsődében történő dohányzás szabályozása: 

Az intézmény egész területén tilos a dohányzás!  
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Az intézmény nyilvános dokumentumai 

 

A Kastély Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programja, a Kastély Óvoda és Bölcsőde 

bölcsődei működésére vonatkozó Házirendje és jelen Szervezeti- és Működési Szabályzat az 

intézmény nyilvános dokumentumai közé tartozik.  

Hozzáférhetőek: 

- interneten a www.kastelyovi.hu honlapján,  

- a szakmai vezetői irodában,  

- a közös hirdető falon.   

A bölcsőde szakmai tevékenységét a Kastély Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programja szabályozza. 

A bölcsőde gazdálkodási tevékenységét a Kastély Óvoda és Bölcsőde költségvetése szabályozza. 

Az intézmény, mint szervezet működését a Kastély Óvoda és Bölcsőde Szervezeti- és Működési 

Szabályzata szabályozza. 

 

Bélyegzők használata, kezelése 

Az óvodai nevelés szerint. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, HATÁLYBALÉPÉS 

 

Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, hatálybalépése 

Az intézményvezető előterjesztése után a Szervezeti- és Működési Szabályzatot a bölcsőde 

dolgozói fogadják el. Az elfogadás során az Érdekképviseleti Fórum véleményezési jogot gyakorol. 

A Szervezeti- és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, a fenntartó által 

meghatározott időponttól, visszavonásig érvényes. 

A Szervezeti- és Működési Szabályzat, valamint mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról a 

Kastély Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője gondoskodik.  

 

Az Szervezeti- és Működési szabályzat kihirdetése  

Az Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyást követő napon kihirdetéssel lép hatályba.  

Az intézményvezető a nevelői irodában és a közös hirdetőfalon helyezi el.  

A Szervezeti- és Működési Szabályzatba foglalt rendelkezések megtartása a bölcsőde valamennyi 

alkalmazottjára, a szülőkre, és bárminemű munkavégzést folytató személy számára kötelező.  

A Szervezeti- és Működési Szabályzatot évente felül kell vizsgálni az időközben bekövetkezett 

változásoknak megfelelően. A felülvizsgálat tényét a felügyeleti szerv vezetője hagyja jóvá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kastelyovi.hu/
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 XII.  ZÁRADÉK 

 

  Készült: 2020. június 11.                     

  Helye:  Felcsút, Fő utca 56.  

 

  Tárgy: az óvodai és bölcsődei Szervezeti- és Működési Szabályzat elfogadása 

 

  A Szervezeti és Működési Szabályzat az Óvoda nevelőtestülete és a bölcsőde munkatársai      

  elfogadásával, az intézményvezető és a szakmai vezető jóváhagyásával válik érvényessé.  

 

 

   A nevelőtestület és a bölcsődei munkatársak a 2020.06.18-án megtartott értekezleten az SZMSZ-t     

   egyöntetűen elfogadták.  

 

    

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

            Bárányos Gáborné                                                                    Kovács Beatrix     

            intézményvezető                                                                          szakmai vezető      

 

 

Az SZMSZ-hez egyetértését adta az óvoda Szülői Szervezete 2020. június 22-én: 

 

 

 

……………………………… 

                                                                                                            SZSZ elnöke 

 

 

 

 

 

   Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Kastély Óvoda és Bölcsőde Szervezeti     

   és Működési Szabályzatát a  …………………………. határozatával fogadta el. 

 

    

    Módosítva:     

  Felcsút, 2020.06.11. 

 

    Változtatás:  

- A belső ellenőrzést végző (vezető, illetve vezető helyettes) személy feladatai (Bkr. 15.§ (2) 

bekezdés szerint).   

-  Egyéb juttatások (munkaruha juttatás óvoda-bölcsőde)      
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XIII. MELLÉKLETEK 

                                        

 

Panaszkezelési szabályzat 

 

Adatkezelési szabályzat 

 

Szülői Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzata 

 

Megállapodás bölcsődei ellátásra 

 

Munkaköri leírások 

 Intézményvezető 

 Óvodapedagógus 

 Óvodai dajka 

 Technikai dolgozók 

❖ Szakmai vezető 

❖ Kisgyermeknevelő 

❖ Bölcsődei dajka 

 

 

 
 


