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1. Az intézmény adatai
Az óvoda neve: Krasznokvajdai Óvoda
Székhelye:

3821 Krasznokvajda, Szászfai út 20.

Fenntartója:

Krasznokvajda Község Önkormányzata
3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 3.

OM azonosító száma:

202110

Telefonszáma:

06-46-458-118

Törzsszáma:

806550

Adószáma:

15806558-2-05

Közfeladata:




Óvodai nevelés
Iskolai életmódra felkészítés
Gyerekek napközbeni ellátása

Alaptevékenysége:
Alaptevékenysége a Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. Törvény 13. § (1)
6. pontjában rögzített, „óvodai ellátás” feladatok ellátása. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. Törvény alapján.
A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés.





Óvodai Integrációs program működtetése
Sajátos nevelési igényű, testi érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén, halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
gyerekek integrált nevelése, óvodai ellátása.
Óvodában Magyar nyelv cigány kulturális nevelés

Az intézmény jogállása, gazdálkodási besorolása:



Önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Pénzeszközeinek kezelése, az önkormányzat által meghatározott belföldi
hitelintézetnél nyitott számlán történik
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1.1 Általános rendelkezések
A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket
a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és
működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a
működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét
tartalmazza.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:





2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más
érdeklődők megtekinthetik a nevelői irodában, munkaidőben, továbbá az előszobában
kifüggesztett faliújságon. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2013.
március 31-i határozatával fogadta el.
A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi
munkavállalójára, - nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az
intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.
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2. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői
2.1

Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre

Az intézmény Krasznokvajda Községi Önkormányzat képviselőtestülete által
megállapított költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. A
köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az
intézmény vezetője felelőssége mellett. Az intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi
feladatait az intézmény a székhelyén látja el, fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten
belül önálló bérgazdálkodást folytat, de a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó
jóváhagyása nélkül nem vállalhat.
Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az
ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem
adhatja bérbe. Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót
ad a fenntartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását az igazgató az alaptevékenység
sérelme nélkül a fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon
hasznosítani.
2.2

Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása

A konyha szervezeti egysége
Az intézmény saját konyhát működtet. A konyha szervezeti egységének vezetője az
élelmezésvezető, a hozzá tartozó szervezeti egység engedélyezett létszáma hét fő. A konyha
szervezeti egységének feladata az óvodások, dolgozók és az étkezést igénybe vevő külsős
személyek számára az étkeztetés biztosítása, az étel kiszállítása. Feladata továbbá az étlap
összeállítása, a havi elszámolások lebonyolítása, az élelmiszer-szállítási szerződések
előkészítése.
Az élelmezési nyersanyagnormát a fenntartó állapítja meg. Az étkezési díjat – az étkezési
nyersanyag-norma alapul vételével – a jogszabályok és a fenntartó határozata rögzíti. A
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ban
meghatározott családok gyermekei a normatíva 50%-át fizetik.
Az élelmezésvezető a következő ügykörökben járhat el a költségvetési szerv képviselőjeként:
a konyha szervezeti egység munkájának szervezése, a szállítókkal történő kapcsolattartás, a
szállított áru megrendelése és átvétele, a konyha hulladék elszállításának megszervezése, a
közegészségügyi feltételek biztosítása.
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3. Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény vezetője

3.1

3.1.1 A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős
az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért,
gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A munkavállalók
foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét
jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelésioktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső
ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos
feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók
rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.
A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére.
Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyettesére, a gazdaságvezetőre
átruházgatja.
3.1.2 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend
Távollétében óvodavezető helyettes. Az óvodavezető hatásköre az intézményvezető
helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – az
azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok
végrehajtáséra terjed ki.
Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre

3.2

A vezető óvónő feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
Közvetlen munkatársai:


Óvodavezető helyettes

A vezető óvónő közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen irányásítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen
munkatársai a fenntartónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
3.3

Az intézmény szervezeti felépítése
 1 fő óvodavezető
 2 fő óvodapedagógus
 2 fő dajka
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Konyha:
 1 fő élelmezésvezető
 4 fő konyhai kisegítő
 1 fő fűtő/karbantartó
3.4
A pedagógiai munka ellenőrzése, rendje
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az óvodavezető feladata. Az intézményben az ellenőrzés
az óvodavezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban
rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait
az e szabályzatban foglaltak mellett az intézményvezetőnek és pedagógusának munkaköri
leírása, valamint az intézmény minőségirányítási programjának részeként elkészített pedagógus
teljesítményértékelési rendszer teremti meg. A munkaköri leírásokat legalább háromévente át
kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezető és
pedagógus pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit.
A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje
A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a pedagógiai munka belső
ellenőrzési rendjét.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja
A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai
tevékenységére kiterjed.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi
feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenőrzés célja másrészről
a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények:









fogja át a pedagógiai munka egészét,
segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását,
a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje
a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére,
támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását,
a szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás
valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását,
biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,
támogassa a különféle szintű vezetői utasításokat, rendelkezések következetes
végrehajtását, megtartását,
hatékonyan működjön a megelőző szerepe.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak
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A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult:
a) az intézmény vezetője
b) az intézményvezető helyettese
A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény
valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formai különösen a következők lehetnek:





írásbeli beszámoltatás,
értekezlet,
foglalkozás látogatás,
speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok.

Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet
készíthet.

4. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok
A törvényes működés rendjét meghatározó dokumentumok

4.1

Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:





az alapító okirat
a szervezeti és működési szabályzat
a pedagógiai program
a házirend

Az intézmény tervezhető és elszámolható működésének részeként funkcionálnak az alábbi
dokumentumok:



a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal)
egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).

4.1.1 Az alapító okirat
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a
fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.

4.1.2 A pedagógiai program
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A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő –
oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az
intézmény számára a Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai
önállóságot.

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával
válik érvényessé. Az óvoda pedagógiai programja megtekinthető az irodában, továbbá
bármikor tájékoztat az előszobában lévő faliújság. Az óvoda vezetői munkaidőben bármikor
tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban.
4.1.3 Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok
időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.

4.2

Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje

4.2.1 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 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 rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag
az intézmény vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus
rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az
alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:




az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
az alkalmazott pedagógusra vonatkozó adatbejelentések,
az október 1-jei óvodás névsor.

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumok a KIR rendszerében, továbbá az óvodai informatikai hálózatban egy külön
e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott
személyek (vezető helyettes) férhetnek hozzá.

4.3

Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje
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A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük
életbe.
A rendkívüli események megelőzése érdekében az óvodai dajka a mindennapi feladatok
végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy,
szokatlan jelenség nem tapasztalható-e.
Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek
személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.
Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:
4.3.1. Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal,
vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal
bejelenti az óvoda vezetőjének. Az értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés
valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót.
4.3.2 Az óvoda épületében tartózkodó gyerekek és felnőttek az épületet a tűzriadó tervnek
megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes
utasítás hiányában – az udvar. Az óvónők a náluk lévő dokumentumokat mentve kötelesek az
udvaron sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó gyerekeket haladéktalanul megszámolni, a
gyerekek kíséretét a felügyeletét ellátni, a gyülekező helyen tartózkodni.
4.3.3 A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles
bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben
tartózkodni tilos!
4.3.4 Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék
arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt
megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.
Az intézményt védő, óvó előírások
A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozni köteles az intézményi védő, óvó
előírásokat.
Általános előírások
A gyermekekkel



az óvodai nevelési év, valamint
szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt

ismertetni kell a következő védő, óvó előírásokat.
Védő-óvó előírás:



az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,
a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,
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a tilos és az elvárható magatartásforma

meghatározása, ismertetése.
A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell
ismertetni.
Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. (csoportnapló szept. 1-jén)
Az óvoda házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a
gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk.

1. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze:







hogy az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály
felszerelése az épületben szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka
kivételével nem végezhető;
hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a
legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak
az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet;
hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – az
ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével;
hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be.

A pedagógus feladata, hogy





haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek
ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek;
a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések
használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a
gyermekek ne férhessenek hozzá;
javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére.

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy




a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára,
testi épségére,
a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb.

2. A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok
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Az intézményvezető feladatai:
1. Kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja;
2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
 intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek
haladéktalan kivizsgálásáról, e balestekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a
kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a
fenntartónak, valamint átadja a gyermek szülőjének (egy példány megőrzéséről
gondoskodik)
 ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e
tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet.
3. Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
 azonnal jelenteni a balesetet az intézmény fenntartója felé;
 gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról.
/Súlyos az a gyermekbaleset, amely:
 a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon
belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét
vesztette
 valamely érzékszerv (érzékelőképesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű
károsodását
 orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,
 súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujj nagyobb részének
elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve
elemzavart okozott./
4. Lehetővé teszi az óvodai szülő szervezet részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában.
5. Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént
balesethez hasonló eset ne történhessen meg.
A pedagógus feladata:
1. Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése.
2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására:
 közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek
haladéktalan kivizsgálásában,
 e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,
 jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás
határideje nem tartható,
3. Súlyos balesetekkel kapcsolatban:
 a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte
esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről,
 közreműködik a baleset kivizsgálásában.
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4. Közreműködik az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában és a gyermekbalesetek
kivizsgálásában való részvétele biztosításában.
5. Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az intézményvezető
megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja.
Nem pedagógus alkalmazott:


az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket
követő feladatokban.

5. Az intézmény vezetősége

Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét)
középvezető segítik feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel.
Az intézmény vezetőségének tagjai:
3. Óvodavezető
4. Óvodavezető helyettes

Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. Az óvoda vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, a
szülői munkaközösség választmányával.
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak
és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult.
Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes.

Az intézményvezető vagy intézményvezető - helyettes akadályoztatása esetére a helyesítés rendje
A nevelési – oktatási intézmény a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az intézményvezető vagy
intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyesítés rendjére vonatkozó rendelkezéseket.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról. hogy ő, vagy
helyettesének akadályoztatása esetén a :
-

vezetői,

-

vezető helyettesi

feladatokat ellássák.

Ha egyértelművé válik, hogy
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a)
az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége,
egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezető –
helyettesnek kell ellátnia;
b)
az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető helyettes feladatkörébe tartozó teendőket
akadályoztatása (pl.: betegség, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, az
intézményvezető helyettesi feladatokat az 5/1. számú mellékletben megjelölt személynek kell
ellátnia.

A vezető, illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások:
a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket,
döntéseket hozhatja meg a vezető, vezető - helyettes helyett,
a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek,
halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásban
felhatalmazást kapott,
a helyettesítés során a helyettes jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban,
rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet.

5.1 Az intézmény munkarendje

5.2 Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása
Mivel óvodánk 1.csoportossá vált, az intézményben egész nap vezető és vezető helyettes dolgozik
felváltva.
Az óvoda vezető heti munkaideje: 30 óra
Az intézmény pedagógusa heti 32 órás munkaidőkeretben végzi munkáját. A heti munkaidőkeret első
napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét
utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok
számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés
csak írásban elrendelt esetben lehetséges.

5.3 Pedagógus munkarendjével kapcsolatos előírások
A pedagógus köteles 10 perccel beosztása előtt a munkahelyén ( illetve a nevelés nélküli
munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való
rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.
óráig köteles jelenteni az intézményvezetőjének vagy, hogy közvetlen munkahelyi vezetője
helyettesítéséről intézkedhessen.
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Rendkívüli esetben a pedagógus a vezető óvónőtől kérhet engedélyt legalább két nappal előbb
(foglalkozás) elhagyására.

5.4 Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az
intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri leírásukat
a vezető óvónő készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény
vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a
munkavállalók szabadságának kiadására. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
munkarendjét a vezető óvónő határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása az
intézményvezető, adminisztratív és technika dolgozók esetében az intézményvezető szóbeli vagy
írásos utasításával történik.

5.5 A működés rendje
1. Általános szabályok
Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.
A munkatervhez ki kell kérni:
-

az óvodai szülői szervezet (közösség) véleményét.

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni:
-

az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
a szünetek időtartamát,
a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,
a nevelő testületi értekezletek időpontját.

2. Napirend
Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a Házirendben szabályozottak szerint
– a gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe be hozhassák illetve
hazavihessék.
Az óvoda:
-

a nyári zárva tartásról legkésőbb február 15-ig,

a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket
tájékoztatni kell.
A tájékoztatás módját a Házirend szabályozza.
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3. A nyitva tartás rendje:
A nyitvatartási rend értelemszerűen a munkanapokra, illetve a nevelés nélküli munkanapokra
vonatkozik.
Az intézmény
-

reggel 700 órától – 1700 óráig fogad gyermekeket.

Az intézményből a gyermekeket
-

a foglalkozásokat követően:

-

ha ebédet nem igényel 1200 órától – 1300 óráig,

-

ha ebédet igényel 1300 órától – 1330 óráig

-

délután: 1530 órától - legkésőbb 1700 óráig kell elvinni.

A gyermekeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásában meghatalmazott nagykorú személy
viheti el.
A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai
dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét.
Az intézmény az előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartás (előzetes kérelem alapján) az
intézmény vezetője adhat engedélyt.

4. A vezetők nevelési – oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok
folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési – oktatási intézményben való
benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg:

Beosztás megnevezés
Óvodavezető
Óvodavezető helyettes
Dajka
Élelmezésvezető
Konyhalány
Fűtő

Az intézményben való tartózkodásának rendje
7.00 – 13.00 óráig
9.30 – 16.00 óráig
7.00 – 15.00 óráig
7.00 – 13.00 óráig
7.00 – 13.00 óráig
5.00 – 13.00 óráig
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A közoktatási intézménnyel munkavállalói és óvodai jogviszonyban nem állók (kivéve az óvodába
járó óvodások szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak kísérővel és csak
az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.

5.6 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
Az óvoda épületét címtáblával, Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell
tűzni a nemzeti lobogót, az Európai Unió zászlaját és a Vatikán lobogóját.
Az óvoda minden munkavállalója és óvodása felelős:
•

a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,

•

a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért,

•

az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

•

az energiafelhasználással való takarékoskodásért,

•

a tűz – és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.

Az óvodások az intézmények létesítményeit, helyiségeit csak óvónői felügyelettel használhatják.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak a vezető
óvónő engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.

A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézményben a munkavállalók, és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak.
Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. A
nemdohányzók védelméről szóló2 törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi
dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse.

5.7 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési
– oktatási intézménnyel
A nevelési – oktatási intézmény a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a belépés és benntartózkodás rendjét
azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési – oktatási intézménnyel.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók az intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők
szerint történhet:
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külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a
gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely:
a gyermek érkezésekor: a e gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadásra,
valamint a kísérő távozására,
a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a
távozásra szükséges.
Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozója, dolgozói a házirendben meghatározott rend szerint
tartanak ügyeletet.
-

külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben:

a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény
nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint
-

minden más személy.

A külön engedélyt az óvodavezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség
szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni.
Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni:
-

a szülőknek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve

-

a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor.

5.8 Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

A nevelési – oktatási intézmény a 11/1994.(VI.8) MKM rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az ünnepélyek, megemlékezések rendjét,
a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat.
Az ünnepélyek, megemlékezések rendje
Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi
hagyományokat ápolva kerül maghatározásra.
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét az ünnepély, megemlékezés nevének és az irányadó,
hozzávetőleges időpontjának megjelölésével a 8/1.számú melléklet tartalmazza.
Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és
felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok
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A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. A
hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének:
-

megőrzése, illetve

-

növelése

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén
gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak.
A hagyományápolás eszközei:
-

ünnepségek, rendezvények,

-

egyéb kulturális versenyek,

-

egyéb sport versenyek,

-

egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.).

Az intézmény hagyományai érintik:
-

az intézmény ellátottjait (gyermekeket/tanulókat)

-

a felnőtt dolgozókat,

-

a szülőket.

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a rendezvénnyel
érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját a 8/2. számú melléklet tartalmazza.
A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény:
-

jelkép használatával (zászló, jelvény stb.),

-

tanulók/gyermekek ünnepi viseletével,

-

az intézmény belső dekorációjával.

Az intézmény konkrét jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának, használatának
leírását a 8/3.számú melléklet tartalmazza.
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is.

Az ünnepélyek, megemlékezések rendje

Az ünnepély, megemlékezés neve

Az ünnepély, megemlékezés időpontja
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Egészségnap – Almabál
Mikulás
Farsang
Anyák napja
Évzáró

November
December 6.
Február 24.
Május 1.
Június első hete

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények

A rendezvény neve

A rendezvénnyel
köre
Kiszabáb égetés
gyermekek
óvodai dolgozók
Húsvét
gyermekek
óvodai dolgozók
Pünkösd
gyermekek
óvodai dolgozók
Gyermeknap
gyermekek
óvodai dolgozók
Karácsony
gyermekek
óvodai dolgozók
Madarak és fák napja
gyermekek
óvodai dolgozók
Születés-, névnap
gyermekek
óvodai dolgozók
A jeles napokhoz kapcsolódó gyermekek
szokások, hagyományok
óvodai dolgozók

érintettek A rendezvény (hozzávetőleges)
időpontja
Farsang vége
Április eleje
Május vége
Május utolsó vasárnapja
December 24.
Május
folyamatos
folyamatos

6. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei
6.1 Az intézmény nevelőtestülete
6.1.1 A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70.§ alapján – a nevelési – oktatási intézmény
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó
és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési – oktatási intézmény valamennyi pedagógus
munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb
felsőfokú végzettségű dolgozója.
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6.1.2. A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési
– oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más
jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő
jogkörrel rendelkezik.

6.2 A nevelőtestület értekezletei
6.2.1 A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:
•

tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,

•

nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),

•

rendkívüli értekezletek (szükség szerint).

6.2.2 Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak (
fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az óvodai életét átalakító,
megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak legalább
50%-a, vagy az intézmény vezetője szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést igénylő értekezletein
jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyvvezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) ír alá.

6.2.3 A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – nyílt
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi
ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató
szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.

6.2.4 Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban a vezető óvónő által kijelölt napon
tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet a vezető óvónő vezeti. Ha a nevelőtestület
döntési,véleményezési, illetve javaslattevő jogát az óvoda valamennyi dolgozóját érintő kérdésekben
gyakorolja, akkor a munkavállalói értekezletet kell összehívni.
A nevelő testületi értekezletre - tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési joggal
rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden tagjának részt
kell vennie.

6.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségei
6.3.1 A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai
munkájának irányításában, tervezésében, ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget adnak az
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óvoda pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a
pályakezdő pedagógusok, munkájának segítése, javaslat a gyakornok vezetőtanárának megbízására.
6.3.2 A szakmai munkaközösség tagjai kétévente, de szükség esetén más időpontokban is javaslatot
tesznek munkaközösség – vezetőjük személyére. A munkaközösség – vezető megbízása legfeljebb öt
éves határozott időtartamra a vezető óvónő jogkörre.
6.3.3 A munkaközösség vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása,
koordinálása, eredményeinek rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok
között. A munkaközösség vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az intézmény vezetőjének
a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót
készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség munkájáról.

6.4 A szakmai munkaközösségek tevékenysége
6.4.1 A szakmai munkaközösség – vezető jogai és feladatai
•
Összeállítja az intézmény pedagógia programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség éves
munkatervét.
•
Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját.
•
Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.

7. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje
7.1 A munkavállalói közösség
Az óvoda nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló adminisztratív és
technikai dolgozókból áll.
A megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi közösségekkel tart kapcsolatot:
•
szakmai munkaközösségek
•
szülői munkaközösség.

7.2 A szülői munkaközösség
Az óvodában működő szülői szervezet a Szülői Munkaközösség ( a továbbiakban SzM). Döntési
jogkörébe tartoznak az alábbiak:
•
saját szervezeti és működési rendjének,munkaprogramjának meghatározása,
•
a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, tisztségviselői),
•
a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése,
•
a saját pénzeszközeiből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási módjának
megállapítása.
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7.3 A szülők tájékoztatásának formái
7.3.1 Szülői értekezlet
Az óvoda évenként legalább két szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása
céljából a vezető óvónő, vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat
össze. Összevont szülői értekezletet a vezető óvónő hívhat össze.
7.3.2 Fogadóórák
Az óvoda valamennyi pedagógusa tanéveként – a vezető óvónő által kijelölt időpontban – három
alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 90 perc. Ha a pedagógusnak nem
sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóra időtartama a vezető óvónő döntése
alapján maximálisan 30 perccel meghosszabbítható.
Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke
óvónőjével, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél útján
történő időpont egyeztetés után kerülhet sor.

7.3.3 Az óvodai dokumentumok nyilvánossága
Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:
•
•
•
•
•

alapító okirat,
Pedagógiai program,
minőségirányítási program,
Szervezeti és Működési Szabályzat,
házirend.

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok a vezetői irodában szabadon megtekinthetőek. A
házirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges
változásakor átadjuk.

A vezető, valamint az óvodai szülői szervezetet (közösség) közötti kapcsolattartás formája
A nevelési – oktatási intézmény a 11/1994.(VI.8) MKM rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék,
a kollégiumi szék, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) közötti
kapcsolattartás rendjét.

A vezető valamint az óvodai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendje
A vezető és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje
Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet
hozhatnak létre.
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Amennyiben a szülők szülői szervezetet, szervezeteket létrehoztak, azok nevét, megalakításának
időpontját a 6/2 sz. melléklet tartalmazza.
A vezetőnek biztosítani kell, hogy a szülői szervezet:
az óvodai nevelési év rendjét annak elfogadása előtt véleményezze – a nevelési év rendjére
vonatkozó dokumentumokat a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy legalább 7 nap rendelkezésre
álljon a véleményalkotásra;
amennyiben az óvodában óvodaszék nem működik, véleményt mondhasson a nevelésioktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásáról. A
véleményalkotásra legalább 5 napot kell biztosítani.
A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörben eljárva írásban nyilatkozni.

Az intézmény vezetőjének feladata a szülői szervezettel való együttműködés.
Az óvodai szülői munkaközösség vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi
pontjának tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda szervezeti és működési
szabályzata a szülői munkaközösség részére véleményezési jogot biztosít.
A meghívás a
napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet. Az óvoda vezetője a
szülői munkaközösség vezetőjét legalább félévente tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról
és a gyermekeket érintő kérdésekről. Az óvodapedagógus csoport szülői munkaközössége
képviselőjének szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ad tájékoztatást.

7.4 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja,beleértve a gyermekjóléti szolgálattal,
valamint az óvoda – egészségügyi ellátást biztosító egészségügy szolgáltatóval való
kapcsolattartást
A nevelési – oktatási intézmény a 11/1994. (VI.8) MKM rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatéban köteles a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját,
beleértve a gyermekjóléti szolgáltatóval, valamint az iskola egészségügyi ellátást biztosító
egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást.
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart:
a)
egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel:
a fenntartóval,
más oktatási intézményekkel,
az intézményt támogató szervezetekkel;
b)
a gyermekjóléti szolgálattal;
c)
az egészségügyi szolgáltatóval;
d)
egyéb közösségekkel:
az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival,
a település egyéb lakosaival.
Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás
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1.

A fenntartóval való kapcsolat:
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki:
az intézmény átszervezésére, megszüntetésére,
az intézmény tevékenységi körének módosítására,
az intézmény nevének megállapítására,
az intézmény pénzügyi – gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre,
költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.),
az intézmény ellenőrzésére:
gazdálkodási, működési törvényességi szempontból,
szakmai munka eredményessége tekintetében,
az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint
a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében,
az intézményben folyó szakmai munka értékelésére.

Az intézmény és fenntartó kapcsolata eseti:
az intézmény SZMSZ-e jóváhagyása és módosítása, a nevelési/pedagógiai programja
jóváhagyása tekintetében.

A fenntartóval való kapcsolattartás formái:
szóbeli tájékoztatás adás,
írásbeli beszámoló adása,
egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehatása céljából,
speciális információ szolgáltatás az intézmény pénzügyi – gazdálkodási, valamint szakmai
tevékenységéhez kapcsolódóan.

Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás

2.

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki.
A kapcsolatok lehetnek:
szakmai,
kulturális,
sport és egyéb jellegűek.
A kapcsolatok formái:
rendezvények,
versenyek.

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. A kapcsolatok
megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket biztosíthatnak egyes
eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaik használatba adásakor.

2.

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
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Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy:
a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény
anyagi helyzetéről,
támogatással megvalósítandó elképzelésekről, és annak előnyeiről,
az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy
abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható legyen; a támogató
ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen.

Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azokat
megtartsa.

A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése
érdekében a :
-

a gyermekjóléti szolgálatokkal, illetve

-

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más:

-

személyekkel,

-

intézményekkel,

-

hatóságokkal.

Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálatoktól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat
pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni.
Az intézmény a gyermekjóléti szolgálatokkal közvetlen kapcsolatott tart fenn.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását
szükségesnek látja,
-

esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálatok felkérésére,

a gyermekjóléti szolgálatok címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése,
lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,
-

előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.
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Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás

Az intézmény a gyermek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi
szolgáltató bevonásával oldja meg.
Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. A szolgáltatást a
szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek. A szolgáltatás díját az
intézmény költségvetésében tervezni kell.
A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező jogos
igények szerint kell rendezni.

7.4 A külső kapcsolatok rendszer és formája

7.4.1 Az előzőekben említett szervezeteken kívül az óvoda rendszeres munkakapcsolatot tart fen az
egészségügyi ellátást biztosító szervezettel. A kapcsolattartást az alábbi személyekkel:
•

háziorvos

•

védőnő

7.4.2 A vezető óvónő és háziorvos kapcsolatának rendszere
Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehatását tartalmazzó 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola – egészségügyi ellátásárólszoló 26/1998. (IX.3.) NM rendelet
szerint végzi. A településen, községünkben csak háziorvos müködik, iskola orvos nincs.

7.4.3 A védőnő feladatai
•
Figyelemmel kíséri a gyerekek egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való
megjelenésüket, leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket
(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.)
•

A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény vezetőjével.

•
Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat
mindennapi munkájában felhasználja.
•

Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel.
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•

Havi rendszerességgel tisztássági ellenőrzést tart.

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett
Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó
feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi
veszélyezettsége esetén kezdeményezi, hogy az óvoda vezetője indítson eljárást rendszeres vagy
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében.

8. Az óvodások ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok
8.1 Hiányzás igazolása
A gyereke hiányzásával kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a
házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási
szabályokat rögzítünk az alábbiakban.

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:
a)
a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes kérelmére, ha a rendelkezésekben
meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b)

orvosi igazolással igazolja távolmaradását,

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:
a)

bejáró gyerek érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,

9. Záró rendelkezések
9.1 Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja a szülői
munkaközösség véleményének kikérésével.
Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket – mint
pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az intézményi
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gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok, mint vezetői utasítások
jelen SzMSz változtatása nélkül módosíthatók.

29

