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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat a Budakalászi Telepi Óvoda módosított SZMSZ-ének és Házirendjének 

jóváhagyására. 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

A Budakalászi Telepi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének 

módosítását az alábbi indokok tették szükségessé:  

• Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Telepi Óvoda 

engedélyezett és finanszírozott 38 fő álláshelyét 2022. február 1. napjától 1 álláshellyel (+1 

fő pedagógiai asszisztens) 39 -re bővítette. 

• A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet .az óvodák mindennapi működési feltételeit jelentősen befolyásoló 

új rendelkezése értelmében „Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban 

nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást 

szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.” 

Az egyre fokozódó pedagógushiány kikényszeríti, hogy -a jogszabályi lehetőséggel élve- 

délutáni időszakban pedagógiai asszisztens(ek)lássák el az óvodások felügyeletét. 

• Az Nkt. 2021. május 28-án életbe lépő az óvodai jogviszony létrejöttével kapcsolatos új, 

rendelkezése: „Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai 

jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá 

az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.” 

A Budakalászi Telepi Óvoda az óvodai jogok gyakorlását az óvodai felvétel napjához köti. 

(Ez általában a következő nevelési év első napja, vagyis szeptember 01.) 

 

Az intézményi dokumentumokat az óvodavezető módosította, a Szülői Közösség 

véleményezési jogát gyakorolta és mindkét szabályzatot elfogadásra javasolja. 

A nevelőtestület 2022. augusztus 29-én tartott értekezletén 5/2022(VIII.29) határozatszámon 

a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint 6/2022(VIII.29) határozatszámon a 

Házirendet elfogadta. Az érvénybe lépő Házirend a fenntartóra az elfogadott éves 

költségvetésen túl többletköltséget nem ró. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés mellékletét képező Szervezeti és Működési 

Szabályzat (1. sz. melléklet) és Házirend (2.sz. melléklet) jóváhagyására. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 

 

1. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Budakalászi Telepi Óvoda 2022. 

szeptember 1-től életbe lépő módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balogh Csaba bizottsági elnök 
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2. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága a 

Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Budakalászi Telepi Óvoda 2022. 

szeptember 1-től módosított Házirendjét jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balogh Csaba bizottsági elnök 

 

Budakalász, 2022. szeptember 12. 

 

 

Balogh Csaba 

bizottság elnöke 
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Bevezető 
 

Az intézmény – a jogszabályi előírásoknak megfelelendő – az Alapító okiratában foglaltakat e 

Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) részletezi. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső 

kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket.  

 

A SZMSZ-t az óvodavezető készítette el. 

 

A szabályzatot nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését és a fenntartó 

egyetértését - amennyiben a fenntartóra többletköltség hárul - követően és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

 
 

1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1 Az SZMSZ célja 

 

Az SZMSZ célja:  

✓ 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. 

SZMSZ tartalma: 

✓ meghatározza a budakalászi Telepi Óvoda, mint köznevelési intézmény működési belső 

rendjét, 

✓ a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, 

✓ mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

1.2 Az SZMSZ hatálya 

 

Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény 

valamennyi közalkalmazottjára, az óvodába járó gyermekek közösségére, a gyermekek szüleire, 

törvényes képviselőire. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az 

intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. 

 

1.3 Az SZMSZ jogszabályi alapja 

 

• 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről (Nkt); 

• 20/2012. (VIII. 312.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról; 

• 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; 

• 363/2012 (XII. 17.) kormányrendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

• 56/2011 (XII. 312.) NGM rendelet a szakfeladat-rendről; 

• 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének 

működtetéséről. 
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2 AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

2.1 Alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb- költségvetési szerv 

működéséből fakadó - szabályozások 

Az intézmény neve: BudakalásziTelepi Óvoda 

Rövid neve: Telepi Óvoda 

Alapító neve: Budakalász Város Önkormányzata  

Az alapító székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Fenntartó neve: Budakalász Város Önkormányzata 

Fenntartó székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Irányító szerv neve: Budakalász Város Önkormányzata 

Irányító szerv székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Az intézmény közfeladata: köznevelés, óvodai nevelés – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC (Nkt) 1.§. (2) bekezdés, a 4.§. (1) bekezdés a) pontja és a 8.§. (1) bekezdés szerint – és 

óvodai intézményi étkeztetés  

Államháztartási szakágazati besorolás: 851020 – óvodai nevelés 

Alaptevékenysége: köznevelési feladat, óvodai nevelés szakmai, működtetési feladatai és 

gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés a köznevelési intézményben. 

  091110  óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

  091140  óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

  096015  gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

  096025  munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

Működési területe: a hatályos jogszabályok alapján és a fenntartó által – az óvodába történő 

jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárás rendjéről, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról 

szóló 20/2017.(III. 31.) önkormányzati rendeletekben – meghatározott felvételi körzet. 

Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: a fenntartó, Budakalász Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján, határozott időre bízza meg, a mindenkori hatályos 

jogszabályok alapján. 

Alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

• közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. törvény –Kjt – alapján) 

• megbízási jogviszony a Ptk. hatályos rendelkezései szerint kötött polgári jogi jogviszony. 

Típusa: óvoda, 

Alapfeladata: óvodai nevelés 

Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, az 

előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét a mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet szabályai határozzák meg. 

Pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szerv: Budakalászi Polgármesteri Hivatal (Budakalász, 

Petőfi tér 1.) 

Maximális gyermeklétszám: 232 fő 

Feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 2011 Budakalász Mályva u. 1. – 1294/13 – köznevelési 

intézmény. 

Okirat száma: 01/806-8/2019
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2.2  Az óvoda szervezeti felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 A bélyegző(k) használatának rendje és aláírási jogok 

 

Az óvodabélyegzőinek lenyomata: 

 

 

 

 

 

 

A bélyegzők az intézmény lemezszekrényében tarthatók. A bélyegzőt eltűnése esetén 

érvényteleníttetni kell. Az érvényteleníttetést meg kell jeleníteni az Oktatási és Kulturális 

Közlönyben. Az új bélyegzőt a fenntartó jóváhagyásával az intézményvezető rendelheti meg. A 

bélyegző használatára jogosultak: 

• óvodavezető 

• óvodavezető helyettesek 

• óvodatitkár 

 

 

Hivatalos iratokon aláírási joggal az óvoda vezetője, akadályoztatása esetén a vezető-helyettesek 

rendelkeznek. 
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2.4 Álláshelyek, foglalkoztatottak száma 

 

Engedélyezett álláshelyek száma (2022. február 01-től): 39  

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 40fő 

 

Munkakörök 

A munkakörökben 

foglalkoztatható 

létszám 

Megjegyzés (teljes vagy 

részmunkakör) 

Intézményvezető 1 Teljes munkakör 

Intézményvezető-helyettes 2 Teljes munkakör 

Óvodapedagógus 16 Teljes munkakör 

Logopédus 2 Teljes munkakör 

Gyógypedagógus 1 Teljes munkakör 

Pedagógiai asszisztens 5 Teljes munkakör 

Dajka 8 Teljes munkakör 

Óvodatitkár 1 Teljes munkakör 

Fűtő-karbantartó 1 Teljes munkakör 

Konyhás  2 Teljes munkakör 

Mosónő 1 Teljes munkakör 

Takarítónő  2 Részmunkaidős 

 

Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, 

a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

 

2.5 Az intézmény működési alapdokumentumai 

 

A törvényes működést az alábbi, hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok 

határozzák meg.  

• Alapító okirat (AO) 

• helyi pedagógiai program(PP) 

• jelen SZMSZ és mellékletei, függelékei 

• Közalkalmazotti Szabályzat (KSZ) 

• éves pedagógiai munkaterve 

 

 

2.6 Dokumentumok nyilvánosságra hozatalának rendje 

 

➢ Az óvoda dokumentumai megtalálhatók 

• a honlapunkon, 

• az irodában – hitelesített példány, 

➢ A szülők beiratkozáskor megkapják a Házirend egy példányát, melyet aláírásukkal igazolnak. 

A Házirend érdemi változásáról a szülőket szülői értekezleten tájékoztatjuk. 

➢ A PP a nyitvatartási időben minden csoportban megismerhető, betekintésre átadható. 

Szóbeli információ előzetes egyeztetés alapján vezetői vagy pedagógiai fogadóórákon 

kérhető. Továbbá megtekinthető az óvoda honlapján is. 
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3 A MŰKÖDÉS RENDJE 

3.1 A gyermekek fogadása  

 

Általános szabályok 

➢ A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1 napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart.  

➢ Az óvoda hétfőtől péntekig tartó, ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan 

működik (nyári zárás kivételével).  

➢ Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

➢ A hivatalos ügyek intézése az óvodatitkár irodájában történik. 
 

A nyitva tartás rendje 

➢ A nyitvatartási idő: 600 órától 1800  óráig - napi 12 óra.  

➢ Az óvodát reggel a munkarend szerint, a 530-ra érkező dajka nyitja.  

➢ Összevont ügyelet reggel 600- 700 óráig, délután 1630 - 1800 óráig tart.  

➢ Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. 

Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a 

nagytakarítás. A nyári zárás időpontjáról a szülőket február 15-ig tájékoztatjuk, ennek 

tudomásulvételét aláírásukkal igazolják. Az óvoda zárva tartási ideje alatt a szülő kérésére a 

gyermeket a kijelölt óvodában helyezzük el. A szorgalmi időszak végén összegyűjtjük a 

gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és a szülőket a gyermekeket fogadó óvodáról 

a zárást megelőzően tájékoztatjuk.  

➢ Az óvoda nyári zárva tartási ideje alatt hetente egy alkalommal – külön megállapított 

beosztás szerint – szerdai napokon reggel 9. órától 12 óráig ügyeletet tartunk. 

➢ A nevelés nélküli munkanapról (nevelési évenként 5 nap) a szülőket szeptemberben, az éves 

munkatervben foglaltak alapján és jogszabályban előírtak szerint tájékoztatjuk. Az aktuális 

szakmai nap előtt 7 nappal kifüggesztjük, írásban tájékoztatjuk (elhelyezési igényfelmérés). 

A gyermekeket a másik óvoda fogadja. 

➢ A polgármester engedélyével - előzetes igényfelmérés alapján - karácsony és újév között 

zárva tarthatunk. 

➢ Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. 

 

3.2 A benntartózkodás rendje   

3.2.1 Gyermekek benntartózkodásának rendje: 

➢ A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvoda 

alkalmazottjának, aki átveszik a gyermek felügyeletét. 

➢ A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti 

el. 

➢ A gyermek az óvoda helyiségeit csak óvodai alkalmazott, esetenként szakszolgálati 

szakember illetve hitoktató közreműködésével használhatja.  

➢ A kizárólagosan felnőttek által használt helyiségekben, konyha, mosdó, mosókonyha, 

kazánház, öltöző gyermek nem tartózkodhat.  

 

3.2.2 Az alkalmazottak benntartózkodásának rendje 

➢ Az óvodapedagógus heti teljes munkaideje 40 óra, ebből a kötött munkaidőt a gyermekekkel 

való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítani (32 óra), a 
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munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal 

összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, 

gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus 

számára.) 

➢ A logopédus heti munkaideje 40 óra, melyből 21 órát a gyerekekkel való közvetlen 

foglalkozásra fordít. 

➢ A gyógypedagógus munkaideje 40 óra, melyből 21 órát a gyerekekkel való közvetlen 

foglalkozásra fordít. 

➢ A dajkák, a technikai dolgozók heti teljes munkaideje 40 óra.  

➢ Az alkalmazottak napi munkarendjét az óvodavezető, a helyettesítési rendet a vezető-

helyettes állapítja meg, az óvoda foglalkozási rendjének megfelelően.  

➢ Az alkalmazottak munkaköri feladatait a munkaköri leírások és a megbízások tartalmazzák. 

➢ A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan 

biztosítását, kell figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai és a dolgozói 

javaslatot tehetnek egyéb szempontok és kérések figyelembevételére is.  

➢ Az alkalmazott köteles a munkarendjének megfelelően ápoltan, munkaruházatban/munkára 

alkalmas ruhában a feladatvégzése helyén pontosan megjelenni. 

➢ A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén azonnal köteles jelenteni a vezetőnek vagy a 

vezető helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedjen. 

➢ Az óvodapedagógusok számára a kötelező órán felüli – pedagógiai munkával összefüggő 

rendszeres vagy esetenkénti feladatokra megbízást, vagy kijelölést az óvoda vezetője adja. 

➢ A közösségi tulajdon védelme érdekében a riasztó és az épület kulcsainak biztonságos 

használata a nyitó és záró dajka, illetve technikai alkalmazott feladata. 

➢ Kulcsmásolat az óvoda vezetőjénél van. 

 

3.2.3 A vezetők benntartózkodásának rendje 

➢ Az óvodavezető, vagy helyettese a nyitvatartás ideje alatt (730 - 1630 óra között) az 

óvodában tartózkodik. 

➢ Az óvodavezetőt akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos 

hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével – teljes 

felelősséggel az általános óvodavezető-helyettes helyettesíti. 

➢ Az óvodavezető tartós távolléte esetén a kijelölt helyettes gyakorolja a kizárólagos 

jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, 

folyamatos távollét – ide nem értve az évi rendes szabadságot. Amennyiben az óvodavezető 

évi rendes szabadsága alatt nem elérhető (például külföldön tartózkodik, vagy egyéb ok), úgy 

a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is a helyettes gyakorolja. 

➢ Az óvodavezető és a helyettesek egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető 

által adott megbízás alapján történik. Ilyen megbízás hiányában az óvodavezetőt a 

Közalkalmazotti Tanács elnöke, a műszak rangidős óvodapedagógusa helyettesíti (sorrend). 

Ezen túlmenően a benntartózkodás alapján intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba 

tartozó óvodapedagógus jogosult. 

➢ Egy-egy esetben, részfeladat intézésében, illetve halasztást nem tűrő ügyekben megbízott 

óvópedagógus járhat el (személyes, vagyonvédelem). A megbízás egy nevelési évre szólhat, a 

délelőtti és a délutáni műszakrendben dolgozó két óvópedagógus részére. Intézkedési 

jogkörük az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő, 

azonnali döntést igénylő ügyekre terjedhet ki. 

➢ A reggel 600 - 7.30 -ig, illetve a 1630 - 1800 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének 

ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző 
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óvodapedagógusok. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek 

biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

A vezető, illetve a vezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

 

A vezető, akit  

helyettesíteni kell 
A helyettesítő munkakör 

óvodavezető 
1, általános óvodavezető- helyettes 

2, óvodavezető helyettes/2 

óvodavezető és általános óvodavezető – 

helyettes egyidejű távolléte esetén 
óvodavezető helyettes/2 

óvodavezető és óvodavezető – helyettes/2 

egyidejű távolléte esetén 
általános óvodavezető – helyettes 

3.2.4 A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszony-

ban az óvodával 

➢ Az óvoda bejárata a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem érdekében számkóddal nyílik. 

Belépés csengetésre. Az óvoda alkalmazottai közül bárki ajtót nyithat, miután tájékozódott 

a személy kilétéről. Meg kell kérdezni, milyen ügyben jelent meg, és el kell kísérni a keresett 

személyhez. 

➢ Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a 

gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely: 

➢ a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és felügyeletre átadására, 

valamint a kísérő távozására,  

➢ a gyermek távozásakor: a gyermek átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra 

szükséges. 

➢ Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: 

o a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az 

intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, 

valamint, 

o minden más személy. 

➢ A külön engedélyt az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli 

engedély, és egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 

➢ Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: 

o a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve 

o a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 

➢ A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézmény 

vezetőjével történt egyeztetés szerint történik. 

➢ Az óvodai csoportok látogatását más személyek részére kivételes és indokolt esetben az 

óvodavezető engedélyezi. 

➢ Az ételszállítás a konyhához tartozó bejáraton keresztül a megállapodás szerinti időben 

történik. A konyhában csak az oda beosztott alkalmazottak tartózkodhatnak. 

➢ Az intézmény által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények 

alkalmával az intézmény helyiségeinek használati rendjét az intézmény vezetője állapítja 

meg. 

➢ Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerző vagy más személyek az óvoda területén 

kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. 
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3.3 Helyiségek használati rendje 

 

➢ A gyermekek az óvoda helységeit és udvarát csak óvodapedagógus /pedagógiai asszisztens / 

dajka felügyelete mellett használhatják. 

➢ Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit csak az 

óvodavezető engedélyével, lehet onnan elvinni. 

➢ Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, az 

alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az óvoda épületét, helyiségeit 

rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A helyiségek használatra való átengedéséről az 

óvodavezető dönt. 

➢ Az óvoda konyhájába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be. 

➢ Az óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő 

szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek 

felügyeletét párt, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú 

tevékenység nem folytatható. 

➢ Az óvoda egész területén - és közterületen a kerítéstől számított 5 méteren belül - 

dohányozni tilos. 

➢ Az óvoda helyiségeinek használói felelősek: 

o az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

o az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

o a tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

o az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért, 

o Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési 

felelősséggel tartoznak.  

➢ A csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (beszoktatás, 

ünnepélyek, szülői értekezletek, nyílt napok stb.).  

➢ Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos. 

➢ Az óvoda épületében az óvodai dolgozókon, a gyermekeken és hozzátartozóikon kívül csak a 

hivatalos ügyek intézői tartózkodhatnak.  

➢ Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít a szakszervezet, a közalkalmazotti tanács, a 

szülői szervezet részére. 

➢ A tornaszobát mozgásos tevékenységre és ünnepségekre, színházi előadásokra használjuk. A 

szülői közösség értekezleteire is rendelkezésre áll. 

➢ Az udvar elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására, a foglalkozások levezetésére 

használható. A gyermekek levegőztetését naponként biztosítani kell az évszaktól függetlenül 

és az időjárásnak megfelelően (kivétel -10 fok, köd, szél) a pedagógiai programnak 

megfelelően. A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az 

óvodapedagógus felel. 

➢ A logopédiai és gyógypedagógusi szobákat egyéni fejlesztési szükség esetén az óvoda 

pedagógusai is igénybe vehetik. 
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4 A BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 
 

4.1 A vezetők feladata 

 

Óvodavezető Az óvoda élén az óvodavezető áll. 

Az óvoda vezetője 

➢ felel az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért,  

➢ gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, 

➢ dönt az óvoda működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív 

szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, 

➢ felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 

➢ jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, 

➢ képviseli az intézményt. 

 

 A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel 

➢ a pedagógiai munkáért, 

➢ a nevelőtestület vezetéséért, 

➢ a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

➢ a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 

➢ a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, 

➢ a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

➢ a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

➢ a szülői szervezettel (óvodaszékkel), a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel való 

megfelelő együttműködésért, 

➢ a gyermekbaleset megelőzéséért, 

➢ a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

➢ a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

➢ A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai 

ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott 

munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. 

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

megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés 

alapján értékeli. 
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Általános óvodavezető-helyettes Óvodavezető-helyettes/2 

➢ Az óvodavezető-helyettes a munkáját munkaköri leírása alapján, az óvodavezető közvetlen 

irányítása mellett végzi.  

➢ Feladat- és hatásköre kiterjed egész munkakörére.  

➢ Az óvodavezető-helyettes megbízásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel 

rendelkezik. A helyettes kiválasztása és megbízása az óvodavezető hatásköre. Az 

óvodavezető helyettes nem függetlenített, munkáját csoportos óvodapedagógusi munkakör 

mellett végzi. Heti váltásban dolgozik. A vezető közvetlen munkatársa a vezetés felelős 

tagja, aki irányítással, önállóan látja el a feladatkörébe utalt feladatokat.  

 

Feladata: 

➢ A vezető távollétében teljes 

felelősséggel végzi a vezetési felada-

tokat. Munkáját azok a pedagógiai és 

egyéb feladatok alkotják, melyeket az 

óvodavezető meghatároz. A vezető 

távollétében képviseleti és aláírási joga 

van. 

➢ A vezetőt tartós távollétében 

helyettesíti, és teljes jogkörrel ellátja 

a vezetői feladatokat. 

➢ Az intézményvezető akadályoztatása 

esetén korlátozott jogkörben - el nem 

halasztható ügyek intézésével – ellátja 

az óvodavezető helyettesítését, 

➢ Nevelési területen közreműködik a 

vezető által meghatározott tevékeny-

ség irányításában, 

➢ Ellátja mindazon tevékenységet, mely a 

biztonságos, kiegyensúlyozott, zavarta-

lan működést biztosítja. 

➢ A munka megszervezésével 

kapcsolatosan felel a dokumentumok 

kiadásáért, vezetéséért, 

ellenőrzéséért. 

➢ Segíti a nevelőtestület jogkörébe 

tartozó döntések előkészítését, 

végrehajtásának szakszerű 

megszervezését és ellenőrzését. 

➢ Segíti a szülői közösséggel, az 

érdekképviseleti szervekkel való 

együttműködést. 

➢ Beszámolási kötelezettsége kiterjed az 

Feladata: 

➢ Az intézményvezető akadályoztatása 

esetén korlátozott jogkörben - el nem 

halasztható ügyek intézésével – ellátja 

az óvodavezető helyettesítését, 

➢ Nevelési területen közreműködik a 

vezető által meghatározott tevékeny-

ség irányításában, 

➢ Ellátja mindazon tevékenységet, mely a 

biztonságos, kiegyensúlyozott, zavarta-

lan működést biztosítja. 

➢ A munka megszervezésével 

kapcsolatosan felel a dokumentumok 

kiadásáért, vezetéséért, 

ellenőrzéséért. 

➢ Segíti a nevelőtestület jogkörébe 

tartozó döntések előkészítését, 

végrehajtásának szakszerű 

megszervezését és ellenőrzését. 

➢ Segíti a szülői közösséggel, az 

érdekképviseleti szervekkel való 

együttműködést. 

➢ Figyelmet fordít a nemzeti és óvodai 

ünnepek munkarendhez igazodó méltó 

megszervezésére. 

➢ Beszámolási kötelezettsége kiterjed az 

intézmény egész működésére és 

pedagógiai munkájára, a belső 

ellenőrzések tapasztalataira, valamint 

az intézményt érintő megoldandó 

problémák jelzésére. 
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intézmény egész működésére és 

pedagógiai munkájára, a belső 

ellenőrzések tapasztalataira, valamint 

az intézményt érintő megoldandó 

problémák jelzésére. 

 

Felelős: 

➢ munkarend szervezéséért és 

ellenőrzéséért,. 

➢ a szünetek alatti ügyelet 

biztosításáért 

➢ a nevelőtestület jogkörébe tartozó 

döntések végrehajtásának ellenőrzését 

➢ a városi rendezvényeken való 

közreműködés megszervezéséért 

Felelős: 

➢ egészségügyi vizsgálatok 

megszervezése 

➢ nemzeti ünnepek és egyéb 

hagyományok ápolása, 

➢ a szabadságok tervezése, ütemezése, 

➢ az új dolgozók betanításáért 

➢ a nevelőtestület jogkörébe tartozó 

döntések végrehajtásának ellenőrzését 

 

 

 

 

4.2 Vezetők közötti kapcsolattartás 

Az óvodavezető és az óvodavezető-helyettesek a közös együttműködésre, az információk, 

tapasztalatok átadására a folyamatosság mellett, hetente egy alkalommal megbeszélést is tartanak  

 

 

➢ .
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4.3 A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet  

Ellátandó feladatok a vezetők 

munkaköri leírása alapján 
Feladatot ellátó vezető 

Egyéb/helyettes,  

ellenőr, stb. 
Megjegyzés kiadmányozáshoz 

Szakszerű és törvényes működés Óvodavezető  Ált. óvodavezető helyettes folyamatos 

Célszerű és takarékos gazdálkodás Óvodavezető  Ált. óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok  Óvodavezető  Ált. óvodavezető helyettes 

2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel: folyamatos 

megrendelés-szerződés: dolgozói bérlet, rezsi költség, 

meglévő előfizetés, helyettesítés elszámolása 

Gyermek és ifjúságvédelem Óvodavezető  Óvodavezető helyettes/2 
2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel az azonnali 

intézkedést kívánó veszélyeztetettség felmerülése 

Gyermekbalesetek megelőzése Óvodavezető  Óvodavezető helyettes/2 folyamatos 

Egészségügyi vizsgálat megszervezése Óvodavezető helyettes/2 Óvodavezető folyamatos 

Ellenőrzési, mérési, értékelési 

rendszer működtetése  
Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Pedagógiai program végrehajtása, 

ellenőrzése. 
Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Éves munkaterv elkészítése, 

értékelése  
Óvodavezető  

Ált. óvodavezető helyettes 
2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Beiskolázási feladatok lebonyolítása  Óvodavezető  Ált. óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Pedagógus továbbképzési program és 

beiskolázási terv elkészítése 
Óvodavezető  Ált. óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Nemzeti ünnepek és egyéb 

hagyományok ápolása 
Óvodavezető helyettes/2 Óvodavezető folyamatos 

Álláshelyek betöltése, kinevezés  Óvodavezető  Ált. óvodavezető helyettes 
2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel az azonnali 

intézkedést kívánó veszélyeztetettség 

Megbízások  Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Munkaköri leírás elkészítése Óvodavezető  Óvodavezető helyettes/2 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Közalkalmazottak besorolása, 

nyilvántartások  
Óvodavezető  Ált. óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén  

Szükség szerint közalkalmazottak 

minősítése  
Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 

2 héten túli tartós hiányzás esetén 
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Alkalmazottak erkölcsi és anyagi 

elismerése  
Óvodavezető  Ált. óvodavezető helyettes 

2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel az azonnali 

intézkedést kívánó veszélyeztetettség 

Szabadságok tervezése, ütemezése Óvodavezető Óvodavezető/2 folyamatos 

Szünetek alatti ügyelet biztosítása Ált. óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 

Munkarend szervezése, ellenőrzése Ált. óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 

Tanügy igazgatási feladatok  Óvodavezető  Óvodavezető helyettes/2 
2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel a meglévő 

jogviszonnyal kapcsolatos igazolások folyamatos 

Kapcsolattartás szülői közösséggel és 

egyéb partnerekkel 
Óvodavezető  Ált. óvodavezető helyettes folyamatos 

Nyilvántartások naprakész vezetése,  Óvodavezető  Óvodavezető helyettes/2 folyamatos 

Szabályzatok dokumentumok 

elkészítése, hozzáférhetősége 
Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Csoportok adminisztratív teendőinek 

ellenőrzése 
Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Tűz és munkavédelmi előírások 

betartása 
Óvodavezető  Óvodavezető helyettes/2 folyamatos 

Pedagógus etika normáinak betartása, 

betartatása 
Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

A nevelőtestület vezetése Óvodavezető  Ált. óvodavezető helyettes 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

A nevelő-oktató munka egészséges és 

biztonságos feltételeinek 

megteremtése 

Óvodavezető  Óvodavezető helyettesek folyamatos 

Szülői lev-lista működtetése Óvodavezető  Óvodavezető helyettes/2 
2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel az azonnali 

intézkedést kívánó veszélyeztetettség 

Leltározás selejtezés  Óvodavezető  Óvodavezető helyettes/2 2 héten túli tartós hiányzás esetén 

Épület és vagyontárgyak védelme Óvodavezető  Ált. óvodavezető helyettes folyamatos 

Intézmény képviselete Óvodavezető  Ált. óvodavezető helyettes folyamatos 

Részvétel biztosítása a városi 

rendezvényeken 
Ált. óvodavezető helyettes Óvodavezető folyamatos 
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4.4 Vezetők és a szervezeti egységek közötti együttműködés, kapcsolattartás 

rendje, formája 

4.4.1 Vezetői team 

Tagjai: óvodavezető, óvodavezető helyettesek, szakmai munkaközösség vezetők, TÓA 

kuratórium elnöke, KAT elnök. a Szülői Szervezet elnöke – esetenként. 

A megbeszéléseket havi rendszerességgel, illetve szükség szerint, az óvodavezető készíti elő és 

vezeti.  

A vezetői team tagjai kötelesek: 

➢ az ülés után tájékoztatni a vezetésük alá tartozó alkalmazottakat a team döntéseiről, 

határozatairól, 

➢ a vezetésük alá tartozók kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az óvodavezető 

felé. 

 

Az óvoda vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint belső ellenőrzési 

feladatokat is ellátnak. Ezt a belső ellenőrzési terv rögzíti. 

 

4.4.2 Alkalmazotti közösség 

Az alkalmazotti közösséget az óvodában dolgozó valamennyi közalkalmazott alkotja. 

Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, 

logopédusok, gyógypedagógus, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák, 

pedagógiai asszisztensek, ügyintéző és műszaki, kisegítő dolgozók együttműködését. 

Kapcsolattartás rendje: 

Az alkalmazotti értekezletet az óvodavezető hívja össze minden esetben, amikor a jogszabály 

azt előírja, vagy az óvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az 

alkalmazotti közösség határozatait, - a jogszabályokban meghatározott kivételekkel 

(vezetőválasztás) – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.  

Az alkalmazotti értekezletről tartalmi jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a 

jegyzőkönyvvezető és a közösség jelenlevő tagjai közül két hitelesítő írja alá. Jelenléti ív 

csatolása szükséges. 

A döntések határozati formában az óvoda iratanyagába kerülnek. 

Az alkalmazotti döntések betartása, minden alkalmazott feladata. 

Kapcsolattartás formája:  

• Értekezletek ideje, rendszeressége az éves munkatervben rögzítésre kerül, 

• Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: havonta, szükség szerint,  

• Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, 

kötelező órákon 

• Írásbeli kapcsolattartás: szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél, e-mail, lev-

lista. 

 

4.4.3 Nevelőtestület 

A nevelőtestület tagjai az óvodában foglalkoztatott pedagógusok: óvodapedagógusok, 

logopédusok és gyógypedagógus. 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

• a helyi pedagógiai program és módosításának elfogadása, 

• a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, 
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• az óvoda éves munkatervének elkészítése, elfogadása, 

• az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

• a házirend elfogadása, 

• az óvodavezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény 

tartalmának kialakítása,  

• jogszabályban meghatározott más ügyek (beiskolázási terv, feladatok elosztása, 

átruházott feladatok….). 

 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet: 

➢ a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,  

➢ pedagógusok külön megbízásainak elosztása és a csoportbaosztás során, 

➢ óvodavezető-helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, 

➢ munkaközösség-vezetői megbízásról. 

➢ külön jogszabályban meghatározott esetekben. 

 

A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban 

biztosított hatásköreinek jogát nem ruházza át. 

 

Kapcsolattartás rendje: 

A nevelőtestület értekezletei: a nevelőtestület feladatainak ellátása, a szakmai kapcsolattartás 

a munkaterv szerint ütemezett nevelőtestületi értekezleten, illetve a rendkívüli nevelőtestületi 

értekezleten valósul meg. 

Nevelőtestületi értekezletet kell tartani, az óvodavezető, vagy a nevelőtestület egyharmadának, 

vagy a szülői szervezet kezdeményezésére. 

A nevelőtestület határozatait, - a jogszabályokban meghatározott kivételekkel (vezetőválasztás) 

– nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.  

A nevelőtestületi döntések betartása minden pedagógusnak kötelessége.  

 

A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni az alábbi tartalommal: 

➢ hely, idő, napirendi pontok, jegyzőkönyvezető és a hitelesítő neve, 

➢ jelenlévők száma, igazoltan, igazolatlanul hiányzók neve, meghívottak neve, 

➢ ügy neve, hozzászólások tartalma, módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatása, 

meghozott döntés, 

➢ határozat elfogadásának szavazati arányai. 

A jegyzőkönyvet három munkanapon belül el kell készíteni. Az óvodavezető a jegyzőkönyvvezető 

és a hitelesítők aláírják. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet, mely tartalmazza a 

napirendi pontokat, a jelenlévők nevét, aláírását és a hitelesítő, jegyzőkönyvvezető aláírását.  

A döntések határozati formában az óvoda iratanyagába kerülnek.  

 

Kapcsolattartás formája: 

Értekezletek ideje, rendszeressége: munkatervben rögzítve 

Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, 

kötelező órákon túl, 

Írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok, faliújság, 

körlevél, e-mail, lev-lista. 
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4.4.4 Új dolgozók fogadása, betanulási rendje 

Cél: Minden újonnan belépő dolgozó teljes körű felvilágosítást kapjon a munkájával és 

intézményünkkel kapcsolatban, és pozitív benyomásaik legyenek a beilleszkedési folyamatról.  

Felelős: óvodavezető-helyettes/2 

Érintettek: belépő új dolgozók 

 

A kiválasztás feltételei - óvodapedagógus esetében 

o Jogviszony létesítésének feltételei: jogszabályi feltételek igazolása, széles szakmai 

tájékozottság, képzettség (diplomák, tanúsítványok…) innovációs készség - az 

óvodavezetővel történő beszélgetés alapján; 

o Óvodánk szemléletével való azonosulás képessége (PP előzetes megismerése, vezetői 

beszélgetés…); 

o Az új kollégák felvételénél előnyt élvez az, aki az óvoda speciális feladatainak megfelelő 

képzettséggel is rendelkezik; 

o Az általános óvodapedagógusi munkaköri leírással való azonosulás  

 

Betanulás rendje: 

Az adott csoportban munkát kezdő óvodapedagógus köteles egy délelőttös és délutános héten az 

adott csoportokban hospitálni.  

Feladatai: 

o a gyakorlat megismerése (szokás- szabályrendszer, napi tevékenységek);  

o az elmélet gyakorlatban történő alkalmazása; 

o konzultációs lehetőségek igénybevétele; 

o adminisztrációs feladatok megismerése, gyakorlati alkalmazása; 

A betanulásban segít: az adott csoportban dolgozó párja. 

 

A munkába lépő új óvodapedagógus feladatai: 

◦ Alapdokumentumaink megismerése (PP, Házirend, SZMSZ); 

◦ Óvodánk eszközkészletének megismerése (tárolásuk, használatuk); 

◦ A szerzett tapasztalatok, benyomások alapján egyéni munkaköri leírásának előkészítése, 

plusz feladatok kijelölése, segítő-építő ötleteinek felhasználásával; 

◦ A betanulás ideje alatt a betanuló óvópedagógus segíti és aktívan részt vesz a fogadó csoport 

munkájában, életében; 

◦ A betanulást segítő óvópedagógus a betanulás ideje után a vezetőnek beszámol a 

tapasztalatairól, melyen az új kollega is részt vesz. A megbeszélésről feljegyzés készül. 

 

A kiválasztás feltételei - technikai dolgozók esetében 

▪ Minimum nyolc általános, szakirányú szakképzettség/érettségi előnyt jelent. 

▪ Előző munkahely pozitív véleménye. 

 

Betanulás:  

Az óvodavezető kijelöli a támogató dolgozót. A támogató bemutatja az új dolgozót mindenkinek, 

majd nála hospitál 5 napig. A hospitálás alatt elsajátítja a teendőket, a betanító egyre több 

feladat önálló elvégzését bízza a betanulóra.  

A második naptól a csoport óvodapedagógusa is bekapcsolódik a betanításba és megismerteti a 

csoport életével, szabályokkal az új dolgozót. Bevezeti mindazon dolgokba, amit neki a 

gyerekekkel kapcsolatos tevékenységéhez tudnia kell. A betanulási idő maximum 5 munkanap.  

A betanulási idő végén a segítők a vezető jelenlétében megbeszélik a betanulóval a 

tapasztalatokat, melyről feljegyzés készül.  
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4.4.5 Szakmai munkaközösség(ek)  

• A pedagógusok (legalább 5 fő) szakmai munkaközösséget hozhatnak létre azonos 

feladatok ellátására az intézményvezető jóváhagyásával.  

• A munkaközösségek évenként, az igényeknek megfelelően változhatnak. 

• A munkaközösség ingyenesen használja az óvoda épületét, berendezését. 

• A működéshez felmerült szükséges költségeket a tagok biztosítják.  

• A szakmai munkaközösség dönt működési rendjéről és programjáról – mely az óvoda éves 

munkatervének melléklete. 

• A munkaközösség feladata: bemutató foglalkozások tartása, konzultációs lehetőségek és 

hospitálás biztosítása, eszközfejlesztés, szakirodalmak megismerése, módszertani és 

pszichológiai ismeretek átadása, szakmai innováció kezdeményezése és megvalósítása. Az 

intézmény szakmai dokumentumainak elkészítésében történő részvétel. Szakmai munka 

ellenőrzésében való közreműködés. 

• Döntési jogkör: nevelőtestület által átruházott kérdésekben, Továbbképzési programról. 

• Véleményezési jogkör: pedagógiai munka eredményessége, javaslat a 

továbbfejlesztéshez, Pedagógiai Program, nevelő munkát segítő eszközök, segédkönyvek, 

segédletek kiválasztása. 

 

A munkaközösség-vezető: 

• A szakmai munkaközösség tagjai közül a munkaközösség irányítására, koordinálásra 

munkaközösség-vezetőt választanak, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az 

intézményvezető bíz meg legfeljebb 5 évre. 

• Munkaközösség vezetője munkájáért munkaközösség-vezetői pótlékban részesül: 

díjazása a Kjt. alapján. Részletes feladatait munkaközösség-vezetői megbízása 

tartalmazza, amit minden nevelési év elején az érintett munkaközösség-vezetőkkel a 

vezető aktualizál. 

• Elkészíti a munkaközösség munkatervét. 

• Részt vesz a szakmai munka irányításában, tervezésében, szervezésében és 

ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítő 

eljárásában. 

• Írásban beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség éves tevékenységéről. 

• Képviseli a munkaközösséget szakmai fórumokon, az intézményen belül és kívül. 

• Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait. 

• Tájékoztatást ad a nevelői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban. 

• Ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, hiányosságok esetén intézkedést 

kezdeményez az intézményvezető felé. 

 

A kapcsolattartás rendje, formája:  

• A munkaközösség-vezető tagja a vezetői teamnek.  

• Óvodavezető alkalmanként részt vesz a munkaközösség foglalkozásain. 

 

Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét és működési rendjét, vezetőjének kiválasztását 

az érdekeltek közötti közös megállapodás szabályozza. 

 

A munkaközösség részvétele a pedagógusok munkájának segítésében 

• Segítséget, konzultációs lehetőséget ad szakmai, módszertani kérdésekben a 

nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, 

• a tagok véleményezhetik a feladatok megvalósulását, munkájuk során javaslatot 

tehetnek a nevelőmunka változtatására, 

• bemutató foglalkozások, hospitálási lehetőség biztosítása 
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• összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert (módszertani, 

pszichológiai ismeretek átadása, szakmai innováció kezdeményezése, megvalósítás), 

 

4.4.6 Közalkalmazotti Tanács 

(működésének rendjét A közalkalmazotti szabályzat részletesen szabályozza.) 

 

A KAT és az intézményvezető kapcsolata: 

• a Közalkalmazotti Tanács elnöke alkalmanként részt vesz a vezetői team rendszeres 

ülésein, különösen a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő kérdések 

megtárgyalásán; 

• Az óvodavezető félévente tájékoztatja a KAT elnökét az óvoda gazdasági helyzetét 

érintő kérdésekről, a munkabérek változásáról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő 

felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről, az alkalmazottak számáról és 

munkakörük megnevezéséről. 

• A KAT elnöke félévente tájékoztatja tevékenységéről a munkavállalókat. 

 

4.4.7 Alapítvány (Telepi Óvodásokért Alapítvány) 

• Az óvodavezető részt vesz meghívásra az alapítvány kuratóriumi ülésén, illetve az 

alapítvány kuratóriumi elnöke alkalmanként részt vesz a vezetői team munkájában.  

• Az alapítvány segíti a gyermekek óvodai környezetének jobbítását, fejlesztését 

eszközökkel, felszerelésekkel. 

• Közös feladat: kölcsönös tájékoztatás, információk, szülők szervezése. 

 

4.4.8 Szülői szervezet (SZMK) 

• A szülők jogaik érvényesítése és kötelességeik teljesítése érdekében az intézmény 

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező 

szülői szervezetet (óvodaszék jelenleg nem működik) hozhatnak létre. 

• Az intézmény szülői szervezetét (SZMK) a csoportok szülői közösségei alkotják. Az 

SZMK saját maga alakítja ki és dönt Szervezeti és Működési szabályzatáról, 

ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról.  

• Az SZMK-t csoportonként 2 szülő alkotja. A tagok megválasztása a szeptemberi szülői 

értekezleten történik az óvodai csoportokban.  

• A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai 

munka eredményességét, képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában. 

• Az óvoda vezetője évenként legalább egy alkalommal összehívja és tájékoztatja az 

SZMK-t az óvoda feladatairól, tevékenységéről. A megválasztott tagok az első 

értekezleten maguk közül választanak elnököt, akivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot.  

• A csoportok szülői szervezeti kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a csoportban 

választott tagok, vagy az elnök segítségével, juttathatják el az óvoda vezetőjéhez. 

• A szülői szervezet képviselői minden SZMK értekezlet után a csoportos szülői 

értekezleten tájékoztatást nyújtanak a megbeszéltekről. 

• A szülőkkel való kapcsolattartást a jogszabályokban és a jelen szabályzatban 

megfogalmazottakon túl a házirend is tartalmazza. 

• A szülőknek joga meghatározni azt a legmagasabb összeget, amelyet a gyermekcsoport 

egy nevelési évben, gyermekenként költhet az óvoda által szervezett programokhoz 
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kapcsolódó speciális szolgáltatásokra. A Szülői Közösség a csoportok szülői közösségének 

felhatalmazásával erről évente dönt. 

 

 

Kapcsolattartás rendje: 

• Az óvodaszintű szülői szervezet vezetőjével az óvodavezető, a csoportos szülői szervezet 

vezetőivel a csoportos óvópedagógusok tartják a kapcsolatot. 

• Az óvoda vezetője a szülői szervezet vezetőjét meghívja a nevelőtestületi értekezlet 

azon pontjának megvitatására, amely ügyekben a jogszabály a szülői szervezet részére 

véleményezési jogot biztosít. Véleményezési jogát az SZMK írásban gyakorolja. A jogok 

gyakorlásához az intézményvezető biztosítja a dokumentumok megismerését legalább 7 

nappal korábban, szükség esetén további tájékoztatást nyújt. Az SZMK elnöke a tagok 

észrevételei alapján elkészíti a szükséges az írásos dokumentumokat. 

 

Kapcsolattartás formája: szóban és írásban szükség szerint 

 

 

Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési 

szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel 

A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok: 

a) véleményezési jog: 

• munkaterv véleményezése – a 229/2012. (VIII. 28.) EMMI rendelet alapján,  

• ha az intézményben nem működik óvodaszék, akkor minden olyan kérdésben, 

melyben jogszabály rendelkezése alapján az óvodaszék egyetértési jogot 

gyakorolna, a szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni – a 229/2012. 

(VIII. 28.) EMMI rendelet alapján 

b) egyetértési jog: 

• ha nem működik óvodaszék akkor egyetértési jog illeti meg a szülői szervezetet a 

pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatás adásra vonatkozó szabályozása 

terén – a 229/2012. (VIII. 28.) EMMI rendelet alapján 

A szülő szervezetet – ezen SZMSZ alapján – megillető további jogokat nem határoz meg. 

 

 

 

4.4.9 Az intézményi tanács 

A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az intézményi tanács 

megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121.§-a pedig 

szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit. Tekintve, hogy megítélésünk 

szerint óvodánkban biztosított a fenntartó, a szülők, az alkalmazottak közötti 

információáramlás. Az intézmény nevelőtestülete és a partnerszervezetek nem tartják 

szükségesnek az intézményi tanács megalakítását. Intézményi tanács - óvodánkban nem 

működik. 
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4.5 Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

 

Szervezeti 

egység 

Partner (másik) 

szervezeti 

egység 

Rendje és formája 

Szervezeti 

egység: 

Nevelőtestület  

Szervezeti 

egység: 

Alkalmazotti 

közösség 

Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: munkaterv alapján, 

ill. szükség szerint,  

Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: szükség szerint,  

Vezetői megbeszélések, tájékoztatók ideje, rendszeressége: 

szükség szerint,  

Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség 

szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél, e-mail, lev-lista 

Szervezeti 

egység: 

Munkaközösség 

Nevelési év eleji munkatervi megbeszélés, 

Munkaközösségi foglalkozások, 

Év végi beszámoló elkészítése. 
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5 A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE 
 

Az óvoda a gyermekek szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi ellátása, a köznevelési 

feladatok végzése és a beiskolázás érdekében rendszeres kapcsolatot tart más intézményekkel.   

5.1 Társintézmények 

5.1.1 Az óvoda-bölcsőde kapcsolata 

Cél: a gyermekek fejlesztésében a folyamatos és a zökkenőmentes átmenet biztosítása. 

Feladat: az eddig kialakított szokások megtartása, a kapcsolat folyamatos fenntartása, 

információ csere 

Kapcsolattartó: óvodavezető – illetve megbízott a munkaterv szerint 

Az együttműködés formája:  

• a kapcsolat felvétele, kölcsönös tájékoztatás és információcsere, 

• leendő óvodások meghívása az óvodai „Játszónapra”, 

• az eddig kialakult kapcsolattartási formák, bevált szokások folytatása, esetleg új formák 

keresése,  

• A kapcsolattartási formák tudatos tervezése, szervezése, az érintett személyek 

bevonásával, 

• az új gyermekek meglátogatása a bölcsődében,  

• az első óvodai napon gondozónő is fogadja a gyermekeket (később is meglátogatja őket- a 

beilleszkedés figyelemmel kísérése), 

• gondozónő meghívása az évzáróra. 

5.1.2 Óvoda-óvoda kapcsolata 

Cél: két intézmény szakmai – emberi kapcsolatának erősítése, vezetők együttműködése, szakmai 

kapcsolattartása 

Kapcsolattartó: óvodavezető – illetve megbízott a munkaterv szerint 

Együttműködés formája:  

• közös települési, alapítványi rendezvényeken való együttes részvétel, 

• óvodák – közti munkakapcsolat lehetőségének biztosítása, szakmai napokra, előadásra 

nevelőtestületi tagok meghívása, részvétel biztosítása, 

• óvodavezetők napi kapcsolattartása, 

• gyermek elhelyezése zárás alatt. 
 

5.1.3 Az óvoda-iskola kapcsolata  

Cél: zökkenőmentes átmenet biztosítása az iskolába, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése;  

Feladat: az eddig kialakított szokások megtartása, a kapcsolat folyamatos fenntartása, 

információ csere  

Kapcsolattartó: óvodavezető – illetve megbízott a munkaterv szerint 

Az együttműködés formái:  

• intézményvezetői kapcsolattartás, tájékoztatás; 

• a volt nagycsoportos óvópedagógusok látogatása az iskolában, a gyermekek 

beilleszkedésének figyelemmel kísérése; 

• óvodalátogatás biztosítása a leendő elsős tanítók/alsó tagozatos munkaközösség részére; 

• iskolalátogatás a nagycsoportosokkal; 

• tanítók, szülők, más szakemberek beszélgetése az óvodai szülői fórumon; 
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• közös képzések, továbbképzések lehetősége; 

• iskolai szervezésű programok hirdetése a nagycsoportos szülőknek.  

5.1.4 Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 

Kapcsolattartó: óvodavezető – illetve megbízott a munkaterv szerint 

Együttműködés formái: rendezvények látogatása, könyvtárlátogatás, intézményvezetői 

kapcsolattartás.  

 

5.2 Fenntartó 

 

Kapcsolattartó: óvodavezető.  

A folyamatos kapcsolattartás, elsősorban a következő területekre terjed ki:  

• az óvoda működtetése, tevékenysége, a költségvetés megállapítása, módosítása, 

végrehajtása, beruházás, felújítás, 

• tájékoztatás, óvodai rendezvényekre meghívás.  

A kapcsolattartás, együttműködés formái: jelentések, beszámolók, szóbeli tájékoztatás, 

intézményvezetői értekezletek, egyeztető tárgyalások, munkamegbeszélések - kölcsönös 

informálás, együttműködés a Pénzügyi-, a beruházási osztállyal. 

 

5.3 Pedagógiai szakszolgálatok 

 

Kapcsolattartó: óvodavezető – illetve megbízott a munkaterv szerint 

Szakszolgálati intézmények: Megyei, tankerületi Szakértői Bizottság, illetve Országos 

Intézetek (Beszédvizsgáló Intézet) jogutódjai. 

Az óvodavezető illetve megbízottja a gyermek fejlesztése, gondozása speciális szükségletek 

biztosítása érdekében szükség szerint közreműködik az intézmény vezetőjével, munkatársaival.  

Az együttműködésért a gyermekkel közvetlenül foglalkozó pedagógus, megbízási szerződéses 

logopédus esetenként a gyermekvédelmi megbízott közös felelősséggel tartoznak.  

Kapcsolattartás formái: tájékoztatás, esetmegbeszélés, szülő/pedagógus ismeretbővítő előadás, 

folyamatos konzultáció az utazó gyógypedagógussal.  

 

 

5.4 Pedagógiai szakmai szolgáltatók 

 

Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógusok szakmai munkájának fejlesztése, segítése érdekében 

a: 

o Helyi Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal 

o Országos Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

o A Helyi Pedagógiai szakmai szolgáltató címének és telefonszámának intézményben való 

kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

o Előadásokon, rendezvényeken, tanfolyamokon való részvétel. 
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5.5 Gyermekjóléti Szolgálat 

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében. 

Kapcsolattartó: intézményvezető, közvetlen kapcsolatot tart fenn. 

Az intézmény szokásos kapcsolattartásán kívül azonnal felveszi a kapcsolatot, ha: 

• a gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja, 

• a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megoldani, 

• esetmegbeszélésre tart igényt, 

• a szolgálat beavatkozását szükségesnek ítéli. 

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

• intézkedési kérelem, 

• esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, 

• a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, 

lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, 

• előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. 

5.6 Egészségügyi szolgáltató  

 

Cél: a gyermekek egészségügyi gondozásának, rendszeres orvosi ellenőrzésének biztosítása. 

Kapcsolattartó: óvodavezető – illetve megbízott a munkaterv szerint 

Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodába járó orvos, 

fogorvos és védőnő látja el, az érvényben lévő óvoda-egészségügyi szerződés szellemében. 

Együttműködés formája:  

• Az óvodavezető folyamatos kapcsolatot tart (személyes, telefon) az óvodaorvossal, a 

védőnővel, a gyermek fogorvossal és az üzemorvossal az önkormányzat szerződésében 

foglalt feladatokra, tevékenységekre. 

• A kapcsolat formája: megbeszélés, egyeztetés, gyermekek, dolgozók vizsgálatának 

biztosítása, adatok, információk továbbítása.  

• Az óvodaorvos, védőnő elérhetősége az óvoda faliújságján megtalálható. 

 

5.7 Fakultatív hit- és vallásoktatás 

 

A településen működő, bejegyzett egyházak a Pedagógiai programtól függetlenül hit- és 

vallásoktatást szervezhetnek az óvodában.  

A hitoktatás iránti kérelmet az érintettek aláírásával ellátott írásos formában kell kérelmezni az 

óvoda vezetőjénél. 

Írásbeli kérelmük alapján a megjelölt egyház képviselőjével történik egyeztetés a 

megvalósításról.  

Hittan foglalkozások időpontja: hetente egyszer, az óvoda zavartalan működése érdekében 

1515-1545 óra között. Helye: minden nevelési évben a szabad helységek figyelembevételével kerül 

meghatározásra. 
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6 A BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 
 

6.1 A pedagógiai munka ellenőrzése 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja: a PP szellemében a pedagógiai folyamatok 

ellenőrzése, javítása: eredmények megerősítése, visszajelzés, hatékony módszerek 

elterjesztése, hiányok pótlása, hibák javítása helyes gyakorlat megteremtése.  

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje  

• Az óvodavezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti.  

• Az értékelés a kitűzött célok és feladatok gyakorlattal való szinkronja alapján tényszerű 

összehasonlítással történik.  

• A nevelési év során valamennyi pedagógus munkája értékelésre kerül. A pedagógus 

kérésére minősítést szükséges írni.  

• A konkrét megállapításokat tartalmazó objektív tényfeltáráson alapuló, segítő szándékú 

ellenőrzés tapasztalatairól dokumentáció készül, melynek elemzése az érintettek 

jelenlétében önértékelés és beszélgetés formájában történik.  

• A dolgozók értékelésére az óvodavezető jogosult. Az értékelésnek kötelező eleme – ha ez 

indokolt -, az adott terület javítása érdekében a beavatkozás elrendelése. Elrendelhető: 

kötelező hospitálás, hiánypótlás, képzésen való részvétel, fegyelmi felelősségre vonás, 

folyamatszabályozás, módszertani útmutató kötelező használata. A beavatkozás módja 

egyedi esetben a felsoroltaktól eltérhet. A beavatkozás eredményességének vizsgálata 1 

maximum 6 hónap után kontroll ellenőrzéssel történik. Az elrendelt feladat végrehajtását 

és az ebből eredő változtatás minőségét az óvodavezető ellenőrzi. 

• Az ellenőrzési tervet az óvodavezető-helyettes és a szakmai munkaközösség javaslatai 

alapján az óvodavezető készíti el. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés 

területét, módszerét és ütemezését.  

• Az ellenőrzés rendszere az intézmény működésének egészét átszövi, kiterjed a 

pedagógiai és nem pedagógiai folyamatokra egyaránt. Mindig ténymegállapításra épül, 

objektív. Nem követi szükségszerűen írásos értékelés. Az ellenőrzés alapozza meg az 

egyéni és az intézmény értékelését is. A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési 

intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. 

• Az ellenőrzési tervben nem szereplő rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: az intézményvezető-helyettes, a szakmai 

munkaközösség, és a szülői szervezet is. 

• Az intézményvezető minden pedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a 

nevelési év során. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja: az 

intézményvezető-helyettest, a szakmai munkaközösség vezetőjét, a gyermekvédelmi 

felelőst. 

• Az ellenőrzés formái: nevelőmunka gyakorlatának ellenőrzése, beszámoltatás, írásbeli 

dokumentációk ellenőrzése, speciális felmérések, vizsgálatok. 

• Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal az ellenőrzés napján 

ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. 

• A tanévzáró értekezleten értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének 
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eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az 

esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 

• Ellenőrzés leggyakoribb módszerei: megfigyelés, dokumentumelemzés, beszélgetés, 

interjú 

 

Az ellenőrzés és értékelés dokumentumai: 

• Ellenőrzési terv (1 évre szól, tartalmazza kit, mit, mikor, hol és ki ellenőriz), a munkaterv 

része, nyilvános. 

• Feljegyzések az ellenőrzésről (csoportlátogatási feljegyzések, önértékelés 

dokumentációja). 

 

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 (óvodaszék) 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 utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását, 

• hatékonyan működjön a megelőző szerepe.  

6.2 Mérés, értékelés  

6.2.1 Partneri igény és elégedettségmérés 

Cél: partnereink elégedettségének, elégedetlenségének, elvárásainak megismerése, 

erősségeinkre támaszkodva további fejlődési, fejlesztési célok meghatározása, a belső 

működés fejlesztése, erősítése. 

Feladat: a rendszeres elégedettségmérés elvégzése, visszacsatolás a partnerek részére. 

A kérdéskörök állandóak, egy-egy kérdés az aktualitásnak megfelelően változtatható, de az 

évek mérései így összehasonlíthatóak maradnak. 

 

Közvetlen partnerek elégedettségének, elégedetlenségének, igényeinek mérése 

 

Partner Szempontok 
Módszere/ 

mintavétel 

Gyakori-

ság 
Felelős Keletkezett eredmény 

SZÜLŐK 

A nevelés-fejlesztés 

minősége 

Nevelési eredmények 

Környezet, tárgyi 

feltételek 

Kapcsolattartás,  

Dolgozói klíma,  

Vezetés,  

Globális kérdések.  

Aktuális kérdések 

Saját kérdőív - 

teljes körű  2 évente 
Óvoda-

pedagógusok 

Elégedettség, igény-felmérés 

Összegzés- bemutatása a 

szülőknek 

ALKALMA-

ZOTTI KÖR 

Saját kérdőív - 

teljes körű   
2 évente Óvodavezető 

Elégedettség, elvárás-

igényfelmérés 

Összegzés bemutatása az 

alkalmazottaknak 

FENNTARTÓ 

 

Interjú- 

(al)polgár-

mesterrel  

Vezetői 

önértékelés-

sel 

egyidőben  

Óvodavezető 

Elégedettség, elvárás- igény-

felmérés 
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A gyermekek fejlődésével, mérésével, értékelésével kapcsolatos feladatokat a PP tartalmazza. 

 

6.2.2 Alkalmazottak önértékelése  

Cél: a személyiség fejlesztése, folyamatos önkontroll, intézményi célok és egyéni karrier célok 

összhangba hozása, kölcsönös erősítése, támogatása.  

 

Célok részletesen:  

• egyéni erőfeszítés ösztönzése 

• a munkatársak erős és gyenge pontjainak megismerése 

• a munkavégzéshez szükséges források feltárása 

• a munkatárs szervezeti egységen belüli helyének feltárása 

• információk a kollégák adottságairól a munkaszervezés számára 

• a munkaköri leírások és munkacélok rendszeres áttekintése, felülvizsgálata 

 

Fejlesztési célkitűzés: 

• teljesítmény visszajelzés az alkalmazott számára – motiváció, elégedettség 

• jövőbeli teljesítménnyel kapcsolatos előrejelzés, a megerősítést igénylő területek 

kijelölése, 

• képzési, fejlesztési igények megfogalmazása 

 

 

Értékelés lehetséges dokumentumai: 

• Önértékelő lap és vezetői értékelő lap 

• Csoportlátogatási emlékeztető 

• Egyéni összesítő, intézkedési terv 

• Szakmacsoportonkénti összesítő  

• „Szakmai dokumentumok formai megfelelősége” formanyomtatvány 

• Dokumentumelemzés (csoportnapló) 

• Szülők visszajelzése – „szülői elégedettségvizsgálatból” 

 

6.2.3 Pedagógusi, intézményvezetői, intézményi önértékelés  

 

Az önértékelés célja, elvárt eredménye (Önértékelési kézikönyv óvodák számára – alapján) 

Cél:  
• a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások 

teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a 

nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a 

fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési 

feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési 

programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok 

megvalósításának eredményességé 

• a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre vonatkozó intézményi elvárások 

teljesülésének értékelése 

• fejlesztés és tudásmegosztás irányainak kijelölése 

• a minősítési rendszernek megfelelő képet ad a pedagógus a kompetenciáiról 

• pedagógiai munka minőségének, a nevelés - tanulási folyamatnak a fejlesztése, a 

pedagógusok munkájának támogatása 
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• iránymutatást ad az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez 

• mindhárom szinten segítséget nyújt a tanfelügyeleti ellenőrzésre, értékelésre 

• támogatja az egyének (pedagógus, vezető) felkészülését a minősítésre (belső értékelési 

csoport és a szaktanácsadó és a vezető is!!!) 

• a fejlődés és az előrehaladás mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz mérten 

 
Eredménye:  

• a szervezet vagy az egyén – vezető és pedagógus - tevékenységeinek, képességeinek, 

tudásainak, viselkedésének, eredményeinek kritikai megítélése önmaga által 

• a kompetenciánkénti összegzés eredményeként meghatározott kiemelkedő és 

fejleszthető területek. 

• Az önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel egyeztetve egyéni 

önfejlesztési tervet készít.   

 

Kapcsolódó dokumentumok: Önértékelési program és az Éves önértékelési terv 

 

 

6.3 Gazdálkodási feladatok végzésének belső ellenőrzési rendje 

 

Célja, hogy biztosítsa az óvodavezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségi információt 

a törvényes működéshez, valamint vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság 

érvényesítését. 

A gazdálkodásra vonatkozó ellenőrzés feladatait a FEUVE Szabályzat tartalmazza.  

 

Belső ellenőrzést a fenntartó által megbízott cég végez munkamegosztási megállapodás alapján. 
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7 AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE,  

A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

• Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a 

korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. 

• Az ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok pontos időpontját, a rendezvényekkel 

kapcsolatos feladatokat és felelősöket az éves óvodai munkaterv tartalmazza. 

• Az ünnepélyek, megemlékezések csoportonként, illetve óvodaszinten szervezhetők. Az épület 

és a csoportszobák is az ünnepekhez méltó díszítést kapnak. Az ünnepet – kellő időt 

biztosítva a felkészülésre – az óvópedagógus a gyerekek számára érthető tartalommal, 

formával teszi emlékezetessé, bensőségessé. 

• A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén 

gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. A nevelőtestület 

feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd 

gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről. 

• A hagyományápolás eszközei: 

• ünnepségek, 

• rendezvények,  

• egyéb kulturális-, sportversenyek, 

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

7.1 A gyerekek hagyományos ünnepei az óvodában 

• Mikulás – december 6. – a Mikulás személyes látogatása, mikuláscsomagot ad minden 

gyermeknek. 

• Karácsony – decemberi iskolaszünet előtt, feldíszített fa, csoport és egyéni ajándék. 

• Farsang – jelmezbál, versengések, (szülői mese) 

• Húsvét –ajándék csoki, locsolkodás 

• Anyák napja május első vasárnapja előtt, ajándékkészítés az édesanyáknak, a 

nagymamáknak, egyénileg mondott köszöntő vers virággal. 

• Évzáró május utolsó munkanapjain minden csoport külön, nyílt műsor, amelyre 

meghívhatók a szülők és más vendégek is. 

• Nemzeti ünnepek  

• március 15.  – kis és középső megemlékezés, nagycsoport ünnep 

• Jeles napok: Kézmosás Világnapja, Zene Világnapja, Állatok Világnapja. Víz Világnapja, 

A Föld napja, Madarak és Fák Napja megünneplése. Apák napja - választható 

• Közös megemlékezés a gyermekek név- illetve születésnapjáról. 

• Népi hagyományok ápolása (Márton nap, Advent, Borbála ág, Luca-búza, - 

választhatók).  

7.2 Az alkalmazotti közösség hagyományos eseményei, ünnepei 

• nyugdíjba menő,távozó munkatárs búcsúztatása, munkába lépők köszöntése, 

• karácsony nyugdíjas kollégákkal, 

• pedagógusnap, alkalmazotti jubileumok, 

• névnapok megünneplése, 

• közös kirándulás, 

• Luca nap 
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7.3 Az óvoda egyéb közös rendezvényei, tevékenységei 

• Ősz családi, sportnap: szombat délelőtt, közös játék és verseny az egész család 

részvételével és támogatásával. 

• Karácsonyi mese: ünnepvárás jelleggel az óvópedagógusok közös mesés, dalos műsora 

közvetlenül az óvodai ünnep előtt. 

• Játszónap: tavasszal az óvodai beiratkozás előtt, ismerkedési és játszási lehetőség a 

leendő óvodásaink és szüleik részére. 

• Alapítványi rendezvények: meseelőadás, gyermeknap, kézműves foglalkozások, 

pályázati források által biztosított programok, események, színházak….. 

• Házi színház: hozzánk „házhoz jön” a színház - szülők anyagi finanszírozásával az 

SZMK által meghatározott időszakonként. A gyermekműsorokat színészek adják elő. 

• Városi, gyermekeknek szánt rendezvényeken, sportrendezvényeken való 

részvétel:, TOUR de KALÁSZ kerékpáros ügyességi verseny,  „Európai Autómentes 

Nap”, Tó futás. 

• Honlap működtetése: www.telepiovoda.hu  

• „Budakalászi Hírmondó” az újságban megjelenő havi híradás óvodánkról. 

 

➢ Az óvodai szervezés igyekszik lehetővé tenni, hogy nyílt rendezvényeken a szülők együtt 

ünnepelhessenek gyermekeikkel. 

 

➢ Az intézmény hagyományápolásának körébe tartozó konkrét események, rendezvények nevét 

a PP tartalmazza. A PP-ban nem szereplő kirándulásokkal, színház-, állatkertlátogatásokkal 

kapcsolatos kiadásokat a szülők fizetik (előzetes hozzájárulásuk alapján).  

 

 

http://www.telepiovoda.hu/
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8 A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 

8.1 A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete 

➢ A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét-tisztasági szűrését-, mint ingyenesen 

igénybe vehető szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles. 

Az egészségügyi ellátásban közreműködik még: a fogorvos és a fogászati asszisztens. 

➢ Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit, helyet, 

felügyeletet biztosít, időpontot egyeztet, összegyűjteti a szükséges adatokat (TAJ számok). 

➢ Az óvópedagógusok figyelemmel kísérik, és biztosítják a szülő és az orvos közötti 

információcserét (beutalók).  

➢ A kötelező védőoltás az óvodában nem adható be. 

 

Az egészségügyi ellátás megnevezése Óvoda-orvosi 

szolgáltatás 

Védőnői 

szolgáltatás  

Iskolafogászati 

ellátás 
Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának 

jellege  
Önkormányzati szerződés szerint 

Az ellátást nyújtó által az intézményben 

töltendő idő 
nincs 

Negyedéves 

tisztasági szűrés 
Évente 1 alkalom 

Az ellátás nyújtásának helye  
Házi gyermekorvosi 

rendelő Budakalász 
Helyben Helyben 

8.2 A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok betartása 

➢ Beteg, lázas, hányásos, hasmenéses, esetleg fertőző gyermekek az orvos által 

meghatározott időszakban az óvodát nem látogathatják. Fertőző betegség esetén (skarlát, 

rubeola, bárányhimlő, mumpsz, hajtetű, egyes bőrbetegségek, stb.) a szülő köteles értesíteni 

az óvodát.  

➢ A napközben megbetegedett gyermeket – elkülönítjük -, az óvópedagógus, értesíti a szülőt 

aki köteles a gyereket rövid időn belül elvinni az óvodából.  

➢ Betegség után, illetve betegen kiadott gyermeket csak orvosi igazolással vagy szülői 

nyilatkozattal tudunk újra fogadni az óvodában.  

➢ A gyermekorvos által az óvoda látogatásától eltiltott gyermek nem jöhet óvodába, gyógyulás 

után csak orvosi igazolással hozható.  

➢ Ha a szülő előre jelzi a hiányzás okát (szabadság, utazás), nem kérünk orvosi igazolást. 

➢ Gyógyszert a szülő az óvópedagógusnak nem adhat át gyermeke gyógykezelésére. Ha a 

gyermek nem fertőző, de állandó gyógyszerszedést igényel, erről a szülőnek tájékoztatni kell 

az óvodavezetőt és az óvópedagógust. (asztma, lázgörcs) 

➢ Szükség esetén lázcsillapításra borogatást alkalmazunk.  

➢ Az óvoda gyermekorvosa, fogorvosa, logopédusa vagy gyógypedagógusa által megjelölt 

szakorvosi vizsgálatra a szülő köteles elvinni gyermekét.  

8.3 Munkaegészségügyi vizsgálat 

➢ Az óvodában való alkalmazás feltétele az évenkénti munkaegészségügyi ellenőrzésen való 

részvétel.  

➢ Az alkalmazottak munkájukat érvényes munkaköri alkalmassági orvosi igazolással végzik. 

➢ Munkaalkalmasság igazolása szükséges a 3 hónapot meghaladó folyamatos betegállomány 

után 
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9 AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

9.1 Általános előírások 

➢ A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint például az első foglalkozás, 

kirándulás előtt ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. 

➢ Védő-óvó előírás az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 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. 

➢ Az intézmény házirendjében kell meghatározni azokat a védő-óvó előírásokat, amelyeket a 

gyermekeknek az intézményben való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

➢ Minden pedagógus feladata, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük 

megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá 

ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Fentiek érdekében: 

• Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség 

szerint minden óvodai csoportban – a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni 

kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat 

és az elvárható magatartásformákat. 

• Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó 

óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, 

feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni, és a játékszert annak 

megfelelően alkalmazni. 

• Az óvoda dolgozói, a szülők, a gyermekek csak olyan játékot, eszközt hozhatnak be az 

óvodába, amelyek a gyermekek és dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyeztetik. 

A nem engedélyezett játékot és eszközt az óvodából történő kivitelig – a munkanap 

végéig – el kell zárni.  

• Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a munkavédelmi szabályzat, valamint 

a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit (évenkénti oktatás biztosítása). 

➢ A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 

szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

 

9.2 A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok  

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze: 

➢ 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 pedagógusok feladata, hogy: 
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➢ 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, eszközöket mindig zárják stb. 

 

Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény területe, - beleértve a belső termeket, 

szobákat, valamint az udvart – felmérésre kerüljön a védő, óvó intézkedések szükségessége 

szempontjából. 

9.3 Gyermekbaleset esetén az óvoda dolgozóinak feladata 

A gyermekek felügyeletét ellátó alkalmazott a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

• A sérült gyereket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia. 

• A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie.  

• Lehetőség szerint azonnal értesíteni kell a gyermek szüleit, gondviselőit a balesetről. 

• Minden gyermeki balesetről, sérülésről jegyzőkönyvet kell írni és jelezni kell az 

intézményvezetőnek 

Az intézményvezető feladatai: 

• A gyermekbaleseteket nyilvántartja helyben és az elektronikus felületen. 

• Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

➢ intézkedik a 3 napon túl gyógyuló, nem súlyos sérülést okozó gyermekbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásáról 

▪ Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

➢ jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé, kivizsgálására legalább 

középfokú munkavédelmi szakember bevonása szükséges. 

➢ gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról. 

▪ Lehetővé teszi az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet részvételét 

a gyermekbalesetek kivizsgálásában. 

▪ Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a 

megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  

A pedagógusok feladata: 

o Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. 

o Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok 

• közreműködik gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásában, 

• e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,  

 

o 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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o Közreműködik az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet 

tájékoztatásában. 

o 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. 

 

Teendők baleset esetén 

➢ A feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő nevelőknek is részt kell 

vennie. 

➢ A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak 

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

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

segítséget. 

➢ Az intézményben történt balesetet, sérülést az intézményvezetőnek (az általa megbízott 

személynek) ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és 

azt, hogy hogyan lehetett volna elkerülni a balesetet. A vizsgálat eredményeképpen meg kell 

állapítani, hogy mit kell tenni hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges 

intézkedéseket végre kell hajtani.  

➢ A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és 

e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy 

példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt át kell adni a gyermek szülőjének. A 

jegyzőkönyv egy példányát az óvoda őrzi meg. 

➢ A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának, melynek kivizsgálásába 

legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

➢ A gyermekbaleset kivizsgálásába, ha a szülői szervezet igényli, be kell vonni a szülők 

képviselőjét. 

➢ Elsősegélydoboz helye: az irodában. 

➢ Képzett elsősegélynyújtók: Soóky Kornélia, Lovas Katalin, Somos – Pávai Zsuzsanna, Bédegné 

Major Krisztina, 

9.4 Nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése 

➢ Balesetek megelőzése érdekében az óvópedagógusok a gyermekek életkorának és 

fejlettségi szintjének megfelelően minden év szeptemberben, és utána folyamatosan 

balesetvédelmi oktatást tartanak a gyermekeknek. A védő-óvó előírások ismertetetése 

során a gyermekek ismereteket szereznek arról, hogy veszély esetén kihez forduljanak, 

tárgyakat hogyan használják balesetmentesen (pl.: csúszda, mászóka; az udvaron csak 

felügyelettel tartózkodhatnak…). A védő-óvó előírás az egészségük és testi épségük 

védelmére vonatkozó előírás, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, a tilos és az 

elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése.  

➢ A szülők és a dolgozók kötelesek a védelmi szabályokat betartani, és betartatni, 

melyekkel a balesetek megelőzhetők (pl. kapuk, ajtók csukása, riglizése, gyermekek állandó 

felügyelete, lépcsőn való kísérés, udvari játékok használata stb.).  

 

Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szokások 

➢ A gyermekcsoport intézményen kívüli kísérése a településen (séta, kirándulás) mindig 

legalább két óvodai alkalmazottal (legalább 1 óvodapedagógus) történik, a sárga 

fényvisszaverő mellény használata ajánlott (korcsoport, távolság, veszélyforrás 
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függvénye). Budakalászi sétákat, tanulmányi utakat nem kell előzetesen jelezni a szülők 

felé, mert a szülők a nevelési év első szülői értekezletén írásban nyilatkoznak arról, hogy 

hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük óvodán kívüli szervezett programon részt vegyen. 

➢ Településen túli, közlekedési eszközzel való utazáshoz mindig 3 óvodai dolgozó (legalább 

1 óvodapedagógus). 

➢ Az óvópedagógus feladata: 

• az óvodavezető előzetes tájékoztatása, 

• majd a szülők tájékoztatása a faliújságon, lev-listán (időpont, pontos program…) 

• az adott napon szóbeli tájékoztatás (utazók száma, kísérők száma, érkezés ideje, 

telefonos kapcsolat….) indulásról. 

• elsősegély doboz, utas lista, telefonszámok… 
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10 BÁRMELY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 
 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek és 

dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését 

veszélyezteti. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

• a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 

• a tűz, 

• a robbantással történő fenyegetés („bombariadó”), 

• egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő 

körülmény. 

 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. Bombariadó esetén az intézményvezető intézkedhet. Akadályoztatása 

esetén a szervezeti és működési szabályzatban szabályozott helyettesítési rend szerint kell 

eljárni. 

 

Az óvodavezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően 

➢ haladéktalanul értesíti: 

• az érintett hatóságokat (tűz esetén a tűzoltóságot, robbantással történő 

fenyegetés esetén a rendőrséget, személyi sérülés esetén a mentőket, 

gyermekbaleset esetén a szülőt, gondviselőt, egyéb esetekben az esemény 

jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt 

az óvoda vezetője szükségesnek tartja) 

• a fenntartót, 

• a szülőket; 

➢ Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. Fegyelmezetten, a menekülési 

útvonalon keresztül hagyja el mindenki az épületet – különösen figyelve, hogy semmilyen 

berendezéshez ne nyúljunk. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek 

elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján az óvodavezető, 

akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt. 

• A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult 

felelős dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket a kolomppal 

riasztani kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület 

kiürítéséhez.  

• A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a 

kijelölt területen (Béke sétány) történő gyülekezésért, valamint a várakozás 

alatti felügyeletért a gyermekcsoportba munkarend szerint beosztott óvodai 

alkalmazott a felelős.  

 

➢ A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

• Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a csoportokhoz tarozó 

dajkáknak a termen kívül (pl. mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell! 

• A helyszínt és a veszélyeztetett épületet a dajkák hagyhatják el utoljára, hogy 

meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetleg valamelyik gyermek az 

épületben. 

• A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor meg kell számolni! 
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➢ Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg-a felelős dolgozók kijelölésével- gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról:  

• a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

• a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról (konyhások), 

• a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, (karbantartó) 

• az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

• a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, stb.) 

fogadásáról. 

 

➢ Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szervek vezetőjét az 

óvodavezetőjének, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell a lezajlott 

eseményekről, körülményekről, addig tett intézkedésekről.  

➢ Rendkívüli eseményt, bombariadót az intézményvezető a szükséges és elengedhetetlen 

intézkedések megtétele után a fenntartó felé haladéktalanul jelentenie kell. Az esemény 

után az intézményvezető írásos jelentést küld a fenntartónak, mely tartalmazza az 

esemény leírását, a megtett intézkedéseket, az elhárítás módját és időtartamát és az 

esetleges következményeket. 

 

✓ Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik, amelyet legalább évente egyszer 

gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az óvodavezető a felelős. A gyermekek 

elhelyezése a legközelebbi Béke sétányon, vagy (téli időben) a Bölcsődében/Faluházban 

történik. 

 

✓ A tűzriadó terv elkészítéséért és a dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint 

évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős. 

✓ A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden dolgozójára kötelező 

érvényűek. 
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11 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLTATÁS 

11.1 Helyi logopédiai szolgáltatás, ellátás biztosítása 

• A fenntartó vállalt feladatként biztosítja az óvodában a logopédus álláshely biztosítását, 

az alkalmazással járó személyi juttatások, járulékok jogszabályi fedezetét, a 

munkavégzéshez szükséges eszköz, felszerelés anyagi forrásának biztosítását. 

• Az óvoda alkalmazásában főállásban 2 fő logopédus dolgozik. Feladatuk az óvodába járó 

gyermekek logopédiai szűrése, ellátása, fejlesztése, munkaköri leírás alapján és az 

óvodába járó SNI – beszédfogyatékos gyermekek ellátása. 

• Munkaidejét a munkarend tartalmazza. Munkáját logopédiai szobában végzi, szükséges 

eszközöket, felszerelést az óvoda a költésvetéséből biztosítja.  

• Munkáját az óvodavezető a belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.  

• Logopédus kapcsolatot tart a logopédiai fejlesztésre járó gyermekek 

óvodapedagógusaival, a gyermekek szüleivel és a gyermekek fejlesztésében közreműködő 

más szakemberekkel.  

11.2  Helyi gyógypedagógus – fejlesztőpedagógus szakember biztosítása 

• A fenntartó vállalt feladatként biztosítja az óvodában a gyógypedagógus álláshely 

biztosítását, az alkalmazással járó személyi juttatások, járulékok jogszabályi fedezetét, 

a munkavégzéshez szükséges eszköz, felszerelés anyagi forrásának biztosítását. 

• Az óvoda alkalmazásában 1 fő gyógypedagógus dolgozik. Feladata az óvodába járó SNI 

(kivétel: beszédfogyatékos) és BTMN gyermekek ellátása, fejlesztése, a 

nagycsoportosok szűrése, fejlesztése egyéni és kiscsoportos formában – munkaköri leírás 

alapján. 

• Munkaidejét a munkarend tartalmazza. Munkáját a fejlesztő szobában végzi, szükséges 

eszközöket, felszerelést az óvoda a költésvetéséből biztosítja.  

• Munkáját az óvodavezető a belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.  

• A fejlesztőpedagógus kapcsolatot tart a fejlesztésre járó gyermekek 

óvodapedagógusaival, a gyermekek szüleivel és a gyermekek fejlesztésében közreműködő 

más szakemberekkel.  

 

11.3 Nevelési tanácsadás 

A területi Szakszolgálat óvodai vagy szülői kezdeményezés alapján írásos vizsgálatkérő lap 

alapján fogadja vizsgálatra az érintett gyermekeket. Az írásos vizsgálatkérő lap tartalma 

megegyezik a jogszabályban előírt dokumentummal  

11.4 SNI gyermekek ellátása 

• Az alapító okirat szerinti SNI gyermekek ellátása a többségi gyermekek közé 

integráltan, logopédus és/vagy gyógypedagógus szakember bevonásával történik. 
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12 ÖSZTÖNZŐ RENDSZER MŰKÖDTETÉSE 
 

A szabályozás célja: olyan elismerési rendszer működtetése, amely eredményeként a dolgozók jobb 

munkavégzésre motiváltak. Az ösztönző rendszer akkor működik megfelelően, ha a kollektíva minden 

tagja tisztában van az elvárásokkal, lehetőségekkel. 

Felelős: intézményvezető 

Érintettek: minden dolgozó 

 

Az ösztönzés lehetőségei: 

▪ Továbbképzéseken való részvétel erkölcsi/anyagi támogatása  

▪ Szakmai előmenetel támogatása  

▪ Hatáskörök, jogkörök bővítése  

▪ Jutalom szabadság 

▪ Az éves költségvetéskeretétől függően anyagi elismerés  

▪ „Az óvoda dolgozója” díjra javaslat 

▪ Alapítványi díjra felterjesztés 

▪ „Budakalász Pedagógusa” díj kitüntetésre javaslat  

▪ „Budakalász Közoktatásáért” díj kitüntetésre javaslat 

12.1 „Az óvoda dolgozója” díj  

Célja: az elismerést olyan óvodai alkalmazott kaphatja, aki esztétikus, balesetmentes, rendezett, 

tiszta, gyermekközeli óvodai környezet (ki)alakításáért, fejlesztéséért folyamatosan tesz, és társait is 

segíti ebben a munkában. 

Az elismerés formája: tárgyjutalom - írásos alkalmazotti és SZMK ajánlás (kit, miért) alapján. 

A díjat az óvodavezető adja át a nevelési évet záró alkalmazotti értekezleten. 
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13 A PANASZKEZELÉS RENDJE 

 

13.1 Az alkalmazottak részére 

 

Célja: az óvodában történő munkavégzés során esetlegesen felmerülő problémákat, vitákat, a 

legkorábbi időpontban és a legmegfelelőbb szinten lehessen megoldani 

◦ Az alkalmazott panaszát az érintettel, az érintett terület felelősével megpróbálja megbeszélni. 

◦ Az alkalmazott szóban vagy írásban eljuttatja az óvodavezetőhöz. 

◦ Az óvodavezető 3 napon belül megvizsgálja a panasz jogosságát.  

◦ Ha a panasz nem jogos, akkor a vezető tisztázza az ügyet a panaszossal.  

◦ Ha a panasz jogosnak minősül, az óvodavezető 5 napon belül egyeztet a panaszossal. 

◦ Ezt követően a vezető és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és elfogadja az 

abban foglaltakat. Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam 

után közösen értékeli a panaszos, az érintett és a vezető a beválást. 

◦ Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg, a vezető a fenntartó felé jelzi a 

problémát. 15 napon belül az óvodavezető a fenntartó képviselőjének bevonásával megvizsgálja a 

panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére – írásban is. A fenntartó képviselője és az 

óvodavezető egyeztet a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. 

◦ A panaszos elégedetlenségével ezután a munkaügyi bírósághoz fordulhat. Az eljárást törvényi 

szabályozók határozzák meg. 

 

13.2 Szülők részére 

 

Célja: hogy a gyermeket érintő, felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a 

leggyorsabban, a legmegfelelőbb szinten lehessen megoldani. 

◦ A panaszos a problémájával a csoport óvópedagógusához fordul 

◦ Az óvópedagógus aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát. 

◦ Amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 

◦ Jogos panasz esetén, az óvópedagógus egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a 

probléma megnyugtatóan lezárul. 

 

◦ Abban az esetben, ha az óvópedagógus nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a 

panaszt az óvodavezető felé. 

◦ Az óvodavezető 3 napon belül egyeztet a panaszossal. 

◦ Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban vagy írásban rögzítik, 

elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. Amennyiben a probléma 

megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az érintettek közösen 

értékelik a beválást. 

 

◦ Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos jelenti a panaszt a fenntartó felé. 

◦ Az óvodavezető a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a panaszt, közös 

javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

◦ A fenntartó egyeztet a panaszossal, amit írásban rögzítenek.  
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14 AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYTATHATÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI 
 

Az intézmény a következők szerint szabályozza az intézményben folytatható reklámtevékenységet: 

A tiltott és megengedett reklámtevékenység 

Az intézményben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység. 

Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám: 

 - a gyermekeknek szól, és 

 - a következő tevékenységekkel kapcsolatos: 

  - egészséges életmód,  

  - környezetvédelem,  

  - társadalmi tevékenység, 

  - közéleti tevékenység, 

  - kulturális tevékenység. 

 

A reklámtevékenység engedélyeztetése 

A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető engedélyével 

lehetséges. Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult. 

A reklámtevékenység jellegének besorolása 

Az intézményvezető önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklámtevékenység esetében: a 

nevelőtestület, a szülői közösség, valamint a gyermek közösségek bevonásával állapítja meg valamely 

reklámtevékenység jellegét. 

Az intézményvezető köteles a pedagógusoktól, a szülőktől, a gyermekektől érkező, az intézményben 

folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni. 

Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai: 

 a) újságok terjesztése, 

 b) szórólapok,  

 c) plakátok, 

 d) szóbeli tájékoztatás stb. 

 

Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való 

megjelenítése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges. 
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15 NYILATKOZAT TÖMEGTÁJÉKOZTATÓ SZERVEK FELÉ 
 

• Nyilatkozatnak minősül a tévének, rádiónak, sajtónak adott tájékoztatás. 

• Az óvodát érintő kérdésekben az óvodavezető, illetve megbízottja jogosult a tájékoztatásra. 

• Egyéb kérdésekben a nyilatkozó felelőssége a közölt adatok pontossága, megfelelősége, a hivatali 

titoktartás, az óvoda hírnevének megőrzése. 

• Nem adható nyilatkozat bármely, folyamatban levő ügyekről, amelyek korai nyilvánosságra 

kerülése erkölcsi kárt, illetve az óvoda működésében zavart okozna.  
 

 

 

16 KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 
 

A Munka törvénykönyve 2012. évi I. törvény 179-190§ szerint kerül alkalmazásra. 

 

 

17 AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍR ALAPÚ NYOMTATVÁNYOK 

17.1 Az elektronikus és az 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 rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény vezetője 

alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére.  NINCS HASZNÁLATBAN 

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 alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések, 

• a gyermeki jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

• az október 1-jei pedagógus és gyermeki lista, azonosító számok. 

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

óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

 

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

A dokumentumokat a KIR rendszerében tároljuk. 
 

17.2 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési, 

tárolási rendje 

Nem releváns 
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18 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

➢ Jelen SZMSZ-t a szülői szervezet véleményezése után, az óvoda nevelőtestülete fogadja el, az 

óvodavezető hagyja jóvá a fenntartó egyetértésével, az előző SZMSZ hatályát veszti. 

➢ A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a 

nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben 

használják a helységeit. 

➢ A SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező, 

megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 

➢ Felülvizsgálata: 5 évenként, illetve jogszabályi változások miatt. 

➢ Módosítás az óvodavezető hatásköre. 

➢ A SZMSZ módosítását kezdeményezheti: 

• a fenntartó, 

• a nevelőtestület, 

• az óvodavezető, 

• a szülői közösség, 

• jogszabályi kötelezettség. 
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Kedves Szülők! 

 

 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Telepi Óvodában.  

Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. 

Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi 

partnerek lehetnénk.  

 

Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és jó legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe 

ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy 

segít az eligazodásban, a megértésben, és a szülői jogok és kötelességek megismerésében.  

Intézményünk házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet rendelkezéseit alapul véve szabályozza a 

hatáskörébe utalt kérdéseket. 

 

Az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges a házirend betartása, 

mely kötelező a gyerekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és az óvoda minden dolgozójára 

egyaránt.  

 

Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket! 
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1. BEVEZETŐ 

 

 

A házirend célja és feladata 

➢ A házirend állapítja meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az 

óvoda munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

➢ A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az óvoda törvényes működését, az óvodai 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek óvodai közösségi 

életének megszervezését. 

 

A házirend hatálya 

➢ A házirend kiterjed az óvodával, jogviszonyban álló minden gyermekre, a gyermekek 

szüleire (és meghatalmazottaikra), az óvoda dolgozóira, az intézménybe látogató 

személyekre az intézmény területén, valamint az intézmény által szervezett külső 

rendezvényeken. 

➢ A házirend előírásai azokra az óvodai és óvodán kívül szervezett programokra 

vonatkoznak, melyeket a nevelési program alapján az óvoda szervez, és amelyeken az 

óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét. 

➢ Az elfogadott és jóváhagyott házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a 

kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól.  Felülvizsgálata és 

szükségszerű módosítása évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően történik 

 

A házirend a közoktatás intézményeinek belső jogi normákat tartalmazó, a törvény 

hatalmát közvetítő jogi szabályozás, melynek kötelező tartalmi és eljárási kellékei vannak. 

Attól válik jogszabállyá, hogy: 

• a szabályozás elkészítését jogszabályi felhatalmazás teszi kötelezővé. 

• a megfogalmazott szabályok kikényszeríthetők, megsértésük jogi felelősséget 

eredményez. 

• elkészítése meghatározott eljárási rendben történik. 

• miután közzétették, mindenki számára nyilvános és hozzáférhető. 
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A házirend nyilvánossága 

➢ A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (gyermeknek, szülőnek, valamint 

az óvoda alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

➢ A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az óvodába 

történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

➢ Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden nevelőnek 

tájékoztatnia kell: 

• a szülőket szülői értekezleten,  

• és a gyermekeket az életkori sajátosságoknak megfelelően. 

➢ A házirend rendelkezéseinek a gyermekekre és a szülőkre vonatkozó szabályait minden 

nevelési év elején az óvópedagógusoknak meg kell beszélniük: 

• a szülőkkel szülői értekezleten, 

• gyermekekkel a nevelési év elején. 

➢ A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, 

helyettesétől, valamint az óvópedagógustól a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően 

– előre egyeztetett időpontban. 

➢ A házirend egy példánya megtekinthető az óvoda faliújságán, az óvodavezetőnél és a 

honlapon. 

 

 

1.1 Általános információk 

 

 Az óvoda neve:  Budakalászi Telepi Óvoda 

 Rövid neve:  Telepi Óvoda 

 Címe:  2011 Budakalász, Mályva u. 1. 

 Telefon/fax: 26/340-556 

 E-mail:  telepiovi@budakalasz.hu, telepiovi@gmail.com 

 Az óvoda vezetője: Márkus Mónika 

 Óvodavezető-helyettesek: Ványik Terézia, Somossy Kinga 

 Az óvoda orvosa:  (önkormányzati szerződés szerint) 

 Az óvoda védőnője: Polaneczky Nikolett 

Gyermekvédelmi megbízott: Lovas Katalin  

 Óvodatitkár: Pásztorné Rakics Brigitta 

mailto:telepiovi@budakalasz.hu
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Nyitvatartás 

➢ A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig 

tart.  

➢ Az óvoda hétfőtől péntekig tartó, ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan 

működik. Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás 

alatt szünetel.  

➢ A nyári zárás időpontja: változó, az óvoda nyári időszakban 4 hétig tart zárva. Erről a 

szülőket a januári szülői értekezleten tájékoztatjuk. Dolgozó szülők esetén két hét 

időtartamra a gyermeket a város másik óvodájában (a szülő írásbeli kérelmére) tudjuk 

elhelyezni. 

➢ A téli zárás (esetleges) időpontja: karácsony és szilveszter között - fenntartói 

jóváhagyással - 10 fő gyermeklétszám alatt - kihasználatlanság esetén (a szülőkkel való 

egyeztetés után) zárva tartunk. 

➢ A nyitvatartási idő: 6.00 órától 18.00 óráig - napi 12 óra.  

➢ Az ügyelet reggel 6.00- 7.00 óráig, délután 16.30 – 18.00 óráig tart.  

➢ A nevelés nélküli munkanapok száma: nevelési évenként öt nap, melyek időpontját előre 

jelezzük a szülői értekezleten. Ezeken a napokon az óvoda zárva tart; ügyeletet a város 

másik óvodája biztosít (írásbeli kérelem alapján). 

➢ A csoportok összevonására kerülhet sor: nagyfokú hiányzás, betegség, iskolai szünetek 

és nyári szabadságolások ideje alatt. A munkarendben bekövetkezett változásokat 

legalább egy héttel előtte közöljük a szülőkkel (kivétel rendkívüli helyzet). 

 

Az óvoda napirendje 

6.00 – 7.00  játék összevont csoportban 

7.00 – 11.30 összefüggő játékidő (benne folyamatos tízórai, kezdeményezések, 

tevékenységek, levegőzés, udvari játék) 

11.30-12.30 készülődés ebédhez, ebéd 

12.30-14.30 készülődés pihenéshez, pihenés 

14.30-16.30 uzsonna, játék  

16.30- 18.00 játék összevont csoportban, vagy az udvaron 
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A napirend rugalmas, az életkori sajátosságok, az időjárás függvényében és a párhuzamos 

csoportok zökkenőmentes működését figyelembe véve alakítjuk ki. 

 

 

1.2 Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetőségei 

 

➢ Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 

amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-

oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 

felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

➢ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 

a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles 

részt venni.  

➢ A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos 

érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 

a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az 

óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 

helyzete indokolja. 

 

 

1.3 Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 

 

➢ A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett 

gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben 

meghatározott időpontban. (Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-

a között kerül sor.) 

➢ Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

➢ Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre.  A beíratás napjától óvodai 

jogviszonnyal rendelkező újonnan felvett gyermekek esetében az óvodai jogviszonyból 

adódó jogok gyakorlásának kezdeti időpontja/tényleges óvodai ellátás igénybevételének 
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ideje, az óvodavezetőnek az óvodai felvételről szóló írásbeli értesítésében 

meghatározott időpont (általában a következő nevelési év első napja). 

➢ A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele - 

férőhely esetén - folyamatos. 

➢ Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést 

megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. 

➢ Az óvoda működési körzete mely férőhely esetén kötelező felvételt jelent: 

Szentistvántelep területe és a HÉV vonalától keletre eső utcák, a Klenity II és a 

Dunapart Luppa tó felöli része. (Pontos körzethatárok: 1. melléklet Budakalász Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2022. (III.23.) számú normatív határozathoz) 

➢ A felvétel elbírálásánál a következő szempontok érvényesülnek: 

• körzetes, 3 éves (vagy idősebb), hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, vagy a gyámhatóság kezdeményezi a felvételt, különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, a szakértői bizottság kijelölte az óvodát, 

• bölcsődéből jön, 

• testvére jár óvodánkba, 

• szülő munkahelye az óvoda körzetében van. 

➢ A gyermekek óvodai csoportba történő beosztásáról a szülő kérésének és a 

csoportkialakítási elvek (életkor, fiú lány arány, különleges bánásmódot igénylők aránya, 

párhuzamos csoportok) alapján az óvodavezető dönt. 

➢ A szülőknek óvodaváltoztatási igényét jelezni kell az óvoda vezetőjének, aki a gyermek 

számára az óvodaváltoztatási nyomtatványt állít ki, mellyel az új óvodában jelentkeznie 

kell. 

➢ Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése, ha  

• a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján  

• a Kormányhivatal a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából 

történő felmentésére, 

• a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján; 

• az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a 

tanköteles kort 
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1.4 A beiskolázás rendje 

 

➢ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további 

egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés 

évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha a szakértői 

bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy 

nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem 

benyújtására nincs szükség.  

➢ Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést 

engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt 

megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

 

 

1.5 A gyermekek adatvédelme 

 

A gyermekek adatainak védelmét az óvoda köteles biztosítani. A gyermekekről csak 

szülője és a hivatalos szervek kaphatnak felvilágosítást az óvoda vezetőjétől, illetve az 

óvodapedagógusoktól. Hivatalos szervek csak hivatalos, írásos formában kérhetnek 

tájékoztatást először az óvoda vezetőjétől, majd a gyermek nevelésével foglalkozó 

óvodapedagógusoktól. (Gyermek neve, lakcíme, születési helye- ideje, szülők neve, 

elérhetősége) 
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2. GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN 

 

2.1 Az óvodába járó gyermek jogai 

 

➢ A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön. 

➢ A gyermeknek joga, hogy a nevelési intézményben biztonságban és egészséges 

környezetben neveljék, oktassák, óvodai életrendjét életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki.  

➢ A gyermek személyiségét, emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani. Testi 

fenyítés, megalázó büntetés vele szemben nem megengedhető. Közvetlen vagy közvetett 

hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 

➢ Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. 

➢ A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely 

szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell 

megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét. 

➢ A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem 

korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, 

illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja 

viselkedésével a többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát. 

➢ A gyerek az intézmény eszközeit (játékot, foglalkozási, fejlesztőeszközök), 

berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetés-

szerűen használhatja, arra vigyáznia kell. 

➢ A pedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási 

kötelezettség terheli minden gyermekkel, családdal kapcsolatos információt illetően, 

melyről a munkája során értesül. 

 

 

2.2 A gyermekek érkezésének és távozásának rendje 

 

➢ A gyermekek az óvodába szülő, hozzátartozó, kíséretében érkeznek, távoznak.  
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➢ Az óvoda dolgozói azokért a gyermekekért felelősek, akiket a szülő (vagy 

meghatalmazottja) átadott. Az óvodába érkezéskor a gyermeket a nevelő személyesen 

veszi át.  

➢ A csoportok napirendjének zavartalansága érdekében a gyermekek lehetőleg 8.45-ig 

érkezzenek meg Tízórait 8-9 óra között tudunk biztosítani, 9 óra után erre már nincs 

lehetőség.  

➢ A szülő felelőssége, ha a 9 óra után érkező gyermek kimarad a napirend által biztosított 

napi tevékenységekből, programokból, fejlesztési lehetőségekből! 

➢ Távozáskor kérjék ki a gyermeket, illetve szóljanak a csoportot felügyelő 

alkalmazottnak. Az óvoda csak a csoportos óvópedagógusoknak leadott írásos 

nyilatkozat alapján adja ki a gyermeket, ha: 

• más felnőtt (szomszéd, testvér, rokon), vagy 

• kiskorú testvér hozza, viszi a gyermeket. 

➢ Elvált szülők esetében a gyermeket a bírósági végzés szerinti gondviselőnek adjuk ki. 

Bírósági végzés hiányában mindkét szülő jogosult a gyermek elvitelére. 

➢ Az ebéd után hazamenő gyermekeket (akik nem alszanak itt) - a délutáni pihenés 

nyugalma érdekében - legkésőbb 13 óráig lehet hazavinni. 

➢ A gyermekek hazaviteléről legkésőbb 18.00-ig gondoskodni kell.  

➢ Amennyiben megoldható, gyermekük 8-10 óránál többet ne tartózkodjon az óvodában. 

➢ Ha a szülő (vagy meghatalmazottja) a gyermeket a csoportból átvette, köteles 

gyermekével együtt minél előbb elhagyni az óvoda területét.  

➢ Hazamenetelkor a már átvett gyermekért a szülő a felelős, és ekkor is kérjük, az 

óvodában szokásos szabályok megtartását.  

➢ Ittas szülőnek, illetve hozzátartozónak gyereket nem adunk ki. 

➢ Amennyiben az óvoda nyitvatartási idejében a szülő nem érkezik meg a gyermekért, 

abban az esetben a zárós alkalmazott megpróbál kapcsolatot teremteni a szülővel. Ha ez 

sikertelen, az óvodában várja a hozzátartozó jelentkezését; valamint értesíti az 

óvodavezetőt, illetve a körzeti rendőrkapitányságot és a gyermekvédelmi hatóságot. 

 

 

 

 



Budakalászi Telepi Óvoda—Házirend 2022. 
 

13 

2.3 A gyermekek ruházata 

 

➢ A gyermekek az óvodában, olyan ruhában jelenjenek meg, amelyet praktikusság, 

balesetmentesség, kényelem és tisztaság jellemez. 

➢ A gyermek óvodában használt ruháit, használati tárgyait a szülőnek jellel kell ellátni. Az 

öltöző biztonságos használatát megkönnyíti, a gyermek számára áttekinthetővé teszi, ha 

ruházatát jellel ellátott zsákban tartják. 

➢ Az óvodai mindennapokhoz szükség van váltó ruhára, mely folyamatos pótlásáról a szülőnek 

kell gondoskodni (póló, alsónemű, zokni, kisnadrág vagy szoknya).  

➢ A csoportokban váltócipő használata kötelező, mely a balesetek elkerülése érdekében nem 

lehet papucs. 

➢ A testnevelés foglalkozásokon a balesetveszély elhárítása érdekében a tornafelszerelés 

használata kötelező (tornacipő, rövidnadrág, trikó vagy tornadressz). Annak meglétéről, 

cseréjéről a szülőnek kell gondoskodnia. Az átöltözést a gyermekeknek megkönnyíti, ha a 

tornafelszerelést zsákban tárolják.  

➢ A csoportok rendszeresen - évszaktól, időjárástól függően (-10 fok, eső/köd/szél) – sok időt 

töltenek a szabad levegőn (akár délután is), ezért fontos, hogy legyen öltözetük időjárásnak 

megfelelően (sapka, réteges öltözködés, csizma…). 

➢ A kényelem és egészségvédelem szempontjából kérjük, hogy az udvari játékhoz a 

kislányoknak is biztosítsanak nadrágot (ne szoknyát)!  

 

 

2.4 A gyermekek étkeztetése az óvodában 

 

➢ Intézményünkkel jogviszonyban álló gyermekek részére a napi háromszori étkezést a 

Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt-biztosítja: tízórai (800-900), ebéd (1145-1230), uzsonna 

(1445-1515).  

➢ A tízórai nem helyettesíti a reggelit, ezért a korán jövő gyermekeknek érdemes otthon 

reggelit adni. 

➢ Diétás és táplálékallergiás gyermekek speciális étkezési igényét az óvodatitkárnál lehet 

jelezni orvosi szakvéleménnyel és az igénylőlap kitöltésével.  
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➢ A többi gyerekkel szemben nem etikus és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermek 

az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert fogyaszt, nassol /csokoládé, Túró Rudi, 

sósrúd…/ kérjük, tartsák ezt tiszteletben. Élelmiszer az öltözőszekrényben nem tárolható. 

➢ Mások gyermekeinek étellel kínálása az ételallergiák miatt tilos.  

➢ Születésnapra számlával igazolt, készen vett, illetve cukrászdai süteményeket adhatunk a 

gyermekeknek, melyet az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelően tárolunk.  

➢ A le nem mondott ebéd hazavitelére nincs mód.  

 

 

2.5 Az otthonról behozott tárgyakra, játékokra vonatkozó szabályozás 

 

➢ Otthoni tárgyakat, eszközöket, játékokat az óvodapedagógussal történt előzetes 

egyeztetés után hozhatnak a gyermekek az óvodába (alvóka, könyv, játéknap) – jellel ellátva. 

➢ Az behozott játékokat (személyes alvókától, cumitól eltekintve) az óvodai játékokkal 

egyenértékűen kezeljük – vagyis valamennyi kisgyermek játszhat vele. 

➢ A gyermekek az óvodába nem hozhatnak olyan tárgyakat, amelyek az egészségükre 

ártalmasak, vagy veszélyeztetik a testi épségüket (pl. kés, penge, gyufa, öngyújtó, fegyver, 

petárda, gyógyszer, gyógyhatású készítmények stb.). 

➢ Az óvodai élethez nem szükséges, de behozott, illetve bent hagyott értéktárgyak, tárgyak 

(arany/ezüst ékszerek, fülbevaló, nyaklánc, gyűrű, játékok, bicikli, roller, szánkó, telefon, 

karóra, könyv, CD, stb.) behozatala, eltűnése a szülők felelőssége.  

➢ A gyermekek nem viselhetnek ékszert: nyakláncot, gyűrűt, stb.; az általuk/miattuk okozott 

balesetekért nem vállaljuk a felelősséget.  

 

 

2.6 Jutalmazás és fegyelmezés elvei és formái 

 

A jutalmazás a „jót” követő visszajelzés; a kisgyermek számára hajtóerő, öröm, mely alakítja 

önbizalmát és erősíti pozitív önértékelését. A fegyelmező intézkedések célja a helytelen 

és/vagy veszélyesnek ítélt viselkedésformák megszüntetése.  

Alkalmazásuk az alábbi elvek figyelembevételével történik:  

✓ Következetesség elve  

✓ Rendszeresség elve  

✓ Arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos)  
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✓ Időzítés elve (a tett után közvetlenül)  

✓ Az adott cselekvés értékelésének elve  

 

➢ Minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell 

alkalmazni. A felnőtt magyarázatában jelenjen meg a dolgok pozitív oldala.  

➢ A felnőtt alakítsa ki a közösségi élet szabályait, legyen képes nevelési taktikát váltani, 

ha egymást követően eredménytelennek érzi módszereit.  

➢ A felnőtt a konfliktust feloldó beszélgetéseket kellő figyelemmel, kivárással hallgassa 

meg, hogy véleményt tudjon mondani a történtekről, úgy, hogy a gyermek 

felelősségérzete erősödjön. 

➢ A felnőtt bátorítson minden gyermeket, hogy a belső elégedettsége, pozitív énképe 

kialakulhasson. A bátortalan gyermekek nevelésekor örüljön a kisebb előre-lépéseknek, 

fejlődésnek.  

➢ Az agresszív gyermek ne kapjon figyelmet agresszivitásán keresztül.  

➢ A felnőtt – gyermek kommunikációjában világos egyértelmű konstruktív beszédhelyzet 

jelenjen meg a kívánság és az elvárás megnevezésével. A kapcsolatok erősítését 

szolgálja a beszélő partner megbecsülése, megértése, és a kompromisszumkeresés. 

Mellőzendő a megbántás, a hibáztatás, a kritizálás, a gyakori bírálgatás, a kioktatás, a 

kiabálás, a panaszkodás.  

➢ Tilalom helyett a felnőttek adjanak a gyermekeknek választási lehetőséget, hogy önálló 

döntéseket hozhassanak és a változásra képessé váljanak. A felnőtt jelezze örömével a 

dicséretét. 

➢ Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és 

kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése (simogatás, kézfogás), kiemelt 

megtisztelő feladatadás, kedves tevékenység biztosítása. A jutalmazás mindig konkrét, 

a gyermek számára érthető, a társak számára is motiváló hatású legyen. Tárgyi jutalom 

adása ritkán (céllal), elfogadható. 

➢ A fegyelmezés eszköze az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba 

ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben/baleset-

megelőzés érdekében a tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, 

tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. 

➢ Nem a gyermeket ítéljük el, hanem a pillanatnyilag adott magatartást és a magatartás 

közösségre vonatkozó rossz hatását. 
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3. SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN 

 

3.1 A szülők jogai 

 

➢ Megismerni a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, 

tájékoztatást kapni az abban foglaltakról. 

➢ Gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi 

tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapni. 

➢ Igénybe venni a pedagógiai szakszolgálat intézményét gyermekük neveléséhez. 

➢ Kezdeményezni szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, a szülői 

képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy részt venni. 

➢ A szülő joga, hogy írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus 

megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ 

kapjon, 

➢ Az intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt venni a foglalkozásokon. 

➢ Az oktatási jogok biztosához fordulni. 

 

 

3.2 A szülők kötelessége 

 

➢ Gondoskodni gyermekük értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről és arról, hogy gyermekük teljesítse kötelességeit, továbbá megadni ehhez 

minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel. 

➢ Biztosítani a gyermek óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének 

teljesítését. 

➢ A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá 

biztosítsa gyermekének a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a 

nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

➢ Tiszteletben tartani az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és 

jogait, valamint irántuk tiszteletet tanúsítani. 
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3.3 A család és az óvoda együttműködési formái 

 

Feladatunk őszinte bizalmon alapuló partneri viszony kialakítása, az óvodai és a családi nevelés 

egységének megteremtése annak érdekében, hogy pozitív, egymást erősítő, együttes nevelői 

hatások segíthessék a kisgyermek fejlődését. 

 

➢ Családlátogatást (lehetőség szerint még az óvodai élet megkezdése előtt) előre 

egyeztetett időpontban szervezünk. 

➢ Szülői értekezletet évente háromszor tartunk. (szeptember, január, április).  

➢ Az óvodába lépéskor minden esetben írásbeli nyilatkozatot kérünk a szülőtől arról, hogy: 

 ki viheti haza a gyermeket, 

 hozzájárul a logopédiai és gyógypedagógiai szűréshez  

 hozzájárul a gyermek óvodán kívüli (csoporttal együtt) szervezett programon való 

részvételéhez  

 hozzájárul, hogy az óvodában gyermekéről kép- és hanganyag készülhet, valamint 

ezek megjelenítéséhez az óvoda honlapján, facebook oldalán, valamint az intézményt 

népszerűsítő kiadványokban 

 lakcímkártya szerinti érvényes lakóhely, ill. tartózkodási hely címről 

 a szülők telefonos elérhetőségéről 

 kapcsolattartáshoz egy e-mail címről. 

➢ Az óvodapedagógus fogadóórán ad felvilágosítást a gyermek viselkedéséről, 

beilleszkedéséről, napközbeni tevékenységéről, problémákról, a gyermek fejlettségéről, 

képességeiről. (Szükség esetén, szülő vagy óvodapedagógus kezdeményezésére, 

egyeztetett időpontban.) Az óvoda dolgozói a gyermekkel, a családdal kapcsolatos 

információkat kötelesek bizalmasan kezelni, hivatali titokként megőrizni. 

➢ Nyitott ünnepeink, rendezvényeink:  

♥ Családi szombat (ősszel),  

♥ Játszó és/vagy barkácsdélutánok 

♥ Alapítványi meseelőadás,  

♥ Anyák napja,  

♥ Évzáró,  

♥ Gyermeknap.  
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 A családi rendezvények ideje alatt a gyermekek testi épségének megóvása, illetve a 

megfelelő viselkedés betartatása a szülő feladata. A szülő jelenlétében a gyermek 

viselkedéséért, magatartásáért a szülő a felelős, azonban ebben az esetben is be kell 

tartani az óvoda szokásait, szabályait. 

 A nyitottan szervezett rendezvények, ünnepélyek zavartalan megvalósítása érdekében 

kérjük a szülőket, hogy pontosan jelenjenek meg, mobiltelefonjaikat halkítsák le (kapcsolják 

ki). 

 Az óvoda által szervezett, valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával 

az óvoda használati rendjét az óvodavezető állapítja meg.  

 Az óvodai rendezvényeken fokozottan ügyeljenek értékeikre (táska, kamera). 

 Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való 

megjelenítése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges. 

 

 

3.4 Szülői közösség (SzMK) 

 

➢ A szülők jogaik érvényesítésére Szülői Közösséget hozhatnak létre. A tagokat 

csoportonként (2 fő) minden nevelési év első szülői értekezletén választják az egy 

csoportba járó szülők. 

➢ Figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelőmunka eredményességét.  

➢ Véleményezési jogkörrel rendelkezik az óvoda dokumentumainak tartalmát illetően. 

➢ Tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől a gyermekek nagyobb csoportját érintő 

bármely kérdésben. A gyerekek nagyobb csoportja lehet: 

✓ életkortól függetlenül, azonos csoportba járó gyermekek közössége, 

✓ speciális foglalkozásokon résztvevő gyermekek közössége (logopédia, hittan), 

✓ azonos életkorú gyermekek csoportja – óvodai csoporttól függetlenül (tankötelesek) 

➢ Az azonos csoporthoz tartozó szülők bármilyen észrevételüket, javaslatukat szóban vagy 

írásban, személyesen vagy választott képviselő útján jelezhetik az óvodavezetőnek 

➢ Az SZMK feladatait, jogait az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti, mely az 

óvoda honlapján és az irodában is megtalálható. 
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3.5 Panaszkezelés eljárásrendje intézményünkben a szülők részére 

 

A panaszkezelési szabályozás célja, hogy a gyermeket érintő, felmerülő problémákat, vitákat 

a legkorábbi időpontban, a leggyorsabban, a legmegfelelőbb szinten lehessen megoldani. 

A panaszokat és a panaszosokat megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárások 

keretében és szabályok szerint kezeljük. A panaszkezelésnek, gyorsnak, tisztességesnek és 

érdeminek kell lennie, amelynek során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a 

panaszt minél előbb orvosolni kell. 

 

I. szint 

◦ A panaszos a problémájával a csoport óvópedagógusához fordul 

◦ Az óvópedagógus aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát. 

◦ Amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 

◦ Jogos panasz esetén, az óvópedagógus egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, 

akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. 

II. szint 

◦ Abban az esetben, ha az óvópedagógus nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a 

panaszt az óvodavezető felé. 

◦ Az óvodavezető 3 napon belül egyeztet a panaszossal. 

◦ Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban vagy írásban 

rögzítik, elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. 

Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után 

az érintettek közösen értékelik a beválást. 

III. szint 

◦ Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos jelenti a panaszt a fenntartó felé. 

◦ Az óvodavezető a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a panaszt, 

közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

◦ A fenntartó egyeztet a panaszossal, amit írásban rögzítenek.  

 

Az óvodavezető a nevelési év végén ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a 

tapasztalatokat. Ha szükséges elvégzi a korrekciót az adott lépésnél. 

 



Budakalászi Telepi Óvoda—Házirend 2022. 
 

20 

 

3.6 Az óvodai étkezés lemondásának és a térítési díj fizetésének szabályai 

 

A gyermek étkezésének megrendeléshez minden szülőnek szerződést kell kötnie a Menza Pure 

Budakalász Általános Szerződési Feltételek elfogadásával, a választott szerződés kitöltésével 

és leadásával.  

Részletes információ: http://www.budakalasz.hu/intezmenyek/menza-pure/menza-telepi-ovoda 

 

Az étkezés lemondásának rendje  

Étkezést lemondani  

• telefonon (26/340-556) 

• e-mailben: lemond.to@gmail.com lehet. 

• a Menza Pure-ban on-line regisztrációval rendelkezők saját maguk mondhatják le a 

gyermek étkezését https://budakalasz.eny.hu oldalon 

 

 A reggel 9 óráig lemondott étkezést a következő munkanaptól, a 9 óra után lemondott 

étkezést két munkanappal későbbtől tudjuk érvényesíteni.  

 A gyermek visszaérkezését – bármilyen okból is történt a hiányzás – is hasonló módon 

kérjük jelezni, vagyis a hiányzás utolsó munkanapján 9 óráig.  

 A gyermek hiányzása esetén a díjkedvezményben részesülőknek is kötelességük 

lemondani az étkezést. (Három napot meghaladó, egybefüggő, le nem mondott távollét 

estén a harmadik naptól kiszámlázásra kerül az étkezés.) 

 

 

Étkezési térítési díjkedvezmény 

➢ A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez (ingyenességhez) a 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklet kitöltése és az óvodatitkárhoz történő 

eljuttatása szükséges.  

➢ A gyermekétkeztetés normatív kedvezmény - igénybevételének jogcímei: 

• a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  

• a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos  

• a gyermek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

• a gyermek családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek, 

• a gyermek nevelésbevételét rendelte el a gyámhatóság, 

http://www.budakalasz.hu/intezmenyek/menza-pure/menza-telepi-ovoda
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• a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó 130%-át  

 

Étkezési térítési díjkedvezményt nem igénylők a gyermek étkezéséért térítési díjat 

kötelesek fizetni. 

 

Az étkezési térítési díjjal kapcsolatos szabályok 

➢ A szülő kötelessége, hogy gyermeke étkezési térítési díját a Menza Pure szerződésben 

foglaltaknak megfelelően határidőig befizesse.  

➢ Az étkezési díjat mindig előre, a következő hónapra kell fizetni (augusztusban 

szeptembert, szeptemberben októbert…).  

➢ A lemondott étkezések árát a következő havi ebédbefizetésnél írjuk jóvá. 

➢ Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére/átszámolásra 

nem tarthat igényt. 

➢ Két hónap fizetési elmaradást jelentjük az Önkormányzat felé. 

➢ Az óvodai jogviszony megszűnésekor a befizetett, de fel nem használt étkezési díj 

visszafizetésre kerül. 
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4. EGÉSZSÉGVÉDELMI SZABÁLYOK 

 

4.1 A gyermek egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 

 

➢ Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. („A beteg gyermek, 

tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt.” 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (1))  

➢ Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek bevitele az óvodába a többi gyermek 

és a dolgozók egészségének megőrzése érdekében etikátlan. Ebben az esetben az 

csoportban dolgozó alkalmazott kötelessége a gyerek átvételének megtagadása, és az 

eset jelzése a vezetői felé. 

➢ Beteg, lázas, hányós, hasmenéses, esetleg fertőző gyermekek az óvodát nem 

látogathatják.. 

➢ A napközben megbetegedett gyermeket – elkülönítjük -, a szülőt értesítjük, aki 

köteles a gyereket rövid időn belül elvinni az óvodából.  

➢ Betegség után, illetve betegen kiadott gyermeket - gyógyulás után orvosi igazolás, vagy 

jelen házirend mellékletében található szülői nyilatkozat aláírásával tudjunk újra 

fogadni az óvodában.  

➢ Gyógyszert a szülő az óvoda dolgozójának a gyermek gyógykezelésére nem adhat át. 

Ha a gyermek nem fertőző, de állandó gyógyszerszedést igényel, erről a szülőnek 

írásban tájékoztatni kell az óvodavezetőt gyermekorvosi vagy szakorvosi véleménnyel 

alátámastzva. 

➢ A gyermek zsákjában gyógyszert, gyógyhatású készítményt, élelmiszert tárolni tilos! 

➢ Az óvoda kapuját, ajtóit (öltöző ajtót, a bejárati ajtót) a gyermekek biztonsága 

érdekében a nyitva tartási időben minden felnőttnek csukni, riglizni kell. Gyermeket 

egyedül kiengedni az ajtón nem szabad!  

➢ Az óvodába számkóddal lehet bejönni és kifelé is egy kapcsoló megnyomásával lehet 

kijutni. A számkód a család többi tagjának továbbadható, de a gyermekek számára 

tilos a számzárat, kiléptetőt használni (szülői segítséggel sem)! A gyermekek 

biztonsága érdekében az érkezéskor és távozáskor is győződjenek meg az ajtó 

becsukódásáról 

➢ Balesetek megelőzése érdekében az óvópedagógusok a gyermekek életkorának és 

fejlettségi szintjének megfelelően minden év szeptemberben, és utána folyamatosan 
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balesetvédelmi oktatást tartanak a gyermekeknek. A védő-óvó előírások ismertetetése 

során a gyermekek ismereteket szereznek arról, hogy veszély esetén kihez 

forduljanak, tárgyakat hogyan használják balesetmentesen (pl.: csúszda, mászóka; az 

udvaron csak felügyelettel tartózkodhatnak…). A védő-óvó előírás az egészségük és 

testi épségük védelmére vonatkozó előírás, a foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrások, a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 

(1. sz. melléklet). 

➢ Kérjük a szülőket, hogy ne vonják el a csoporttól hosszabb ideig tartó beszélgetéssel 

az óvópedagógust, mert megzavarja a nevelés-oktatás folyamatát és balesetveszélyes 

helyzetet is okozhat.  

➢ Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az 

óvoda udvarát ne használják. 

➢ Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, 

amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, kérjük, azonnal jelezze az óvoda 

vezetőjének. 

➢ A szülők és a dolgozók kötelesek a védelmi szabályokat betartani, és betartatni, 

melyekkel a balesetek megelőzhetők  

 

➢ Teendők baleset vagy napközben megbetegedő gyermek esetén  

• A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell 

szervezni. 

• A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról 

gondoskodni kell (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz), valamint értesíteni 

kell a szülőt.  

• Gyermekbaleset esetén – a gyermek megfelelő ellátása mellett (sebellátás, orvos, 

mentő) a balesetről jegyzőkönyv készül. (2. sz. melléklet) 

• Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén a szülőt haladéktalanul értesíti kell, hogy 

minél hamarabb vigye el a gyermeket az óvodából. (3. sz. melléklet) 
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4.2 A gyermek távolmaradásának igazolására vonatkozó szabályok 

 

➢ Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztás 

igazolt, ha: 

• a szülő előzetesen bejelenti az óvópedagógusnak, hogy gyermekét nem viszi el az 

óvodába, és ezt rögzíti a „Hiányzások igazolása” füzetben. (Az étkezés lemondása a 

bejelentéstől független – tehát az étkezést külön le kell mondani!) 

• két hétnél hosszabb távollét esetén ezt előzetesen írásban kell kérni az óvoda 

vezetőjétől (4. sz melléklet) 

• a gyermek beteg volt, és a gyógyult gyermek közösségbe vitelének első napján a 

szülő orvosi igazolást, vagy jelen házirend 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot ad 

át a pedagógusnak.  

• a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

óvodalátogatási kötelezettségének eleget tenni. 

➢ A mulasztás igazolásának teljesítése a szülő kötelessége. Ha a távolmaradást nem 

igazolják, a mulasztás igazolatlan.  

• Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt 

az óvoda vezetője- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a 

gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és 

gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi 

szakszolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda 

bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás 

okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az 

igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, továbbá a gyermek 

érdekeit szolgáló feladatokat. 

• Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy 

nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános 

szabálysértési hatóságot. 
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4.3 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

➢ A védőnők rendszeres tisztasági szűrést végeznek a csoportokban (fejtetvesség). 

➢ Az egészségügyi állapotfelmérést és a szűrővizsgálatokat nem óvodai szervezés keretében, 

az orvosi rendelőben végzik.  

➢ A kötelező védőoltások az óvodában nem adhatók be. 
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5. EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK 

 

5.1 Az óvoda helyiségeinek, udvarának használata 

 

➢ Az óvoda egész területén (épület, udvar) és a közterületen - a kerítés 10 méteres 

körzetében dohányozni tilos!  

➢ Az óvoda létesítményeit az intézmény nyitvatartásának ideje alatt rendeltetésüknek 

megfelelően kell használni. 

➢ Az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem 

működhet, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható.  

➢ Az óvoda területén csak az intézmény értékrendjével megegyező tartalmú reklámanyagok, 

tájékoztatók helyezhetők ki, kizárólag az óvodavezető előzetes engedélyével. 

➢ Az óvoda csoportszobáiban a gyermekek egészségének védelme érdekében a váltócipő 

használata kötelező. 

➢ Az óvoda konyháját, a dolgozók által használt mellékhelyiségeket csak az óvoda 

munkatársai használhatják.  

➢ Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerző vagy más személyek az óvoda területén 

kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. 

➢ Az óvoda udvarán a gyermekek addig tartózkodhatnak, amíg a szülők értük nem jönnek. Az 

óvoda udvara játszótérként nem használható. 

➢ Bicikli, roller a kerékpártárolóban tárolható. 

➢ A szülők/hozzátartozók is óvják és becsültessék meg az óvoda tulajdonát képező 

tárgyakat, ügyeljenek a tisztaságra.  

➢ Figyeljenek arra, hogy óvodai játékokat, felszereléseket a gyerekek ne vigyenek el az 

óvodából. Támogassák az óvodát nevelési feladatainak ellátásában. 

 

 

5.2 Fakultatív hit- és vallásoktatás 

 

Az óvoda világnézeti nevelés tekintetében semleges, egyetlen vallás vagy világnézet mellett 

sem elkötelezett. A településen működő bejegyzett egyházak a Pedagógiai Programtól 

függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek az óvodában.  
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Az óvoda lehetővé teszi a hit- és vallásoktatást, amennyiben a szülők ezt igénylik. Az óvoda 

biztosítja a jelentkezéshez és a működéshez szükséges feltételeket, együttműködik az egyházi 

jogi személlyel. A hit- és vallásoktatásra való jelentkezés megszervezése, tartalmának 

meghatározása stb. az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató feladata. 
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6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 

1. Jelen a házirend 2022. szeptember 01-től – az óvodavezető jóváhagyásával lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg a 9/2020 (VIII. 31.) nevelőtestületi határozattal elfogadott Házirend 

hatályát veszti. 

2. A házirend minden év augusztusában felülvizsgálatra, szükség szerint kiegészítésre kerül. 

3. Módosítás előírásai  

o Ha a felülvizsgálat ezt indokolja, 

o Jogszabályi változás esetén, 

o A nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, vagy a szülő(k), a szülői 

munkaközösség, írásos előterjesztés formájában – óvodavezetőnek benyújtva. 

 

 

Érvényességi és legitimációs záradék 

 

1. 1., A Szülői Közösség -magasabb jogszabályban biztosított véleményezési jogával élve- a 

Budakalászi Telepi Óvoda Házirendjét elfogadásra javasolja, a dokumentummal 

kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 

Budakalász, 2022. augusztus 25.  

 ……………………………………………………………… 

Szülői Közösség elnöke 

 

2., A Budakalászi Telepi Óvoda nevelőtestülete a Házirendet 2022. augusztus 29. napján 

tartott határozatképes értekezletén 100% igen szavazattal a 6/2022 (VIII:29.) 

határozatszámon elfogadta. 

 

……………………………………………………………… 

alkalmazotti közösség képviselője 

……………………………………………………………… 

nevelőtestület képviselője 

 

3., A fenti határozatszámon elfogadott Házirendet az intézmény vezetője jóváhagyta. 

Budakalász, 2022. augusztus 29. 

 

 

 ……………………………………………………………… 

óvodavezető 
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4., Az óvodavezető nyilatkozik arról, hogy az érvénybe lépő Házirend a fenntartóra az 

elfogadott éves költségvetésen túl többletköltséget nem ró. 

Budakalász. 2022. augusztus 29. 

 

A házirend visszavonásig érvényes. 

 

A fenntartónak továbbítva 2022. szeptember ...... 

 

Budakalász, 2022. szeptember 12. 

 

 

 

 ……………………………………………………………… 

óvodavezető 

 ……………………………………………………………… 

Márkus Mónika -óvodavezető 
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1. sz melléklet 

BALESETVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült a Budakalászi Telepi Óvoda ……………………………… csoportjában, 20………szeptember ………-n.  

 

A gyermekek tájékoztatása – a felnőttek jelenlétében – életkori sajátosságaiknak figyelembe 

vételével történt. Természetesen az intelmek, figyelmeztetések napi, illetve évi többszöri 

ismétlésekkel és következetes szabályköveteléssel, szabálybetartással válhatnak 

balesetmentes szokásrendszerré. 

Óvó, védő rendszabályok a balesetek elkerülésére: 

➢ Vigyáznak egymás és saját testi épségére (székrakás, ágyazás, evőeszközök, futkározás, 

teremrendezés, olló használata, varrás, ceruza, játék szájba vétele, lépcső használata, 

ékszerek használata) a teremben, az öltözőben, az udvaron, séta közben. 

➢ A játékokat rendeltetésszerűen használják (dobálás, leugrás, lelökés, bokorba bújás, 

csúszdázás, kisház, mókuskerék, homokozó, mászás-kapaszkodás, ugrókötél veszélyei) 

kiemelten az udvaron. 

➢ Érkezéskor, távozáskor szólnak, köszönnek. Az óvodából egyedül kimenniük tilos (se 

bújva; se kapun, se lyukon, se idegennel, se cukorkáért, se az otthoni babáért, sem sehogy)! 

➢ Figyelmeztetik társukat, ha társuk nem megfelelően cselekszik (elvesz, eldug, piszkálja, 

bokorba bújik…)  

➢ Szólnak a felnőtteknek, ha bajt észlelnek (dobálás, fojtogatás, kötözés, beszorulás, 

játszóhely elhagyása, idegen jelenléte, elesés, törött játékok, üvegszilánk). 

➢ Otthonról tilos olyan tárgyat hozni, mellyel saját és társaik testi épségét veszélyezteti 

(gyufa, kés, petárda…). 

➢ Tilos az óvodában: verekedni, rugdosódni, harapni, kővel dobálni, ággal/bottal szurkálni, az 

ajtókon a zárakat (rigli, számkód) használni, egyedül elmenni az óvodából, a kerítésnél 

idegennel beszélgetni, tőle bármit elfogadni. 

Budakalász, 20……… . szeptember …… 

 

…………………………………………………… 

óvodapedagógus 

 

…………………………………………………… 

óvodapedagógus 

…………………………………………………… 

dajka 

…………………………………………………… 

pedagógiai asszisztens 
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2. sz melléklet 

JEGYZŐKÖNYV – GYERMEKBALESETRŐL 

 

 

A gyermek neve:  ..........................................................................................  

 

A baleset időpontja (óra, perc)  ................................................................  

 

 

Az esemény rövid elírása: 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

 

A szülőt a balesetről telefonon / személyesen tájékoztattam. 

 

Budakalász, 20 …… ………………………………… 

 

 

 

……………………………………………………………… 

óvodapedagógus 

……………………………………………………………… 

szülő 
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3. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

  

Alulírott szülő tudomásul veszem, hogy ……………………………………………………………………. nevű gyermekem 

az óvodában az alábbi tüneteket mutatta, melyre tekintettel 202. ………………………………………….-n a 

20/2012 EMMI rendelet, illetve a házirendben előírtaknak megfelelően értesített az 

óvodapedagógus / pedagógiai asszisztens. 

Tünetek: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Tájékoztatást kaptam arról, hogy a gyermek akkor mehet újra óvodába, ha 

• legalább 48 órája láztalan 

• legalább egy napja megszűntek a következő tünetek: köhögés, nehézlégzés, szag- és 

ízlészavar, nátha, torokfájás, fülfájás, fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, 

fáradékonyság, hányás, hasmenés, bőrkiütés, szemváladékozás 

• a gyermekorvossal konzultáltam és tanácsait betartom. 

 

 

……………………………………………………………… 

óvodapedagógus 

……………………………………………………………… 

szülő 
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4. sz. melléklet 

 

TÁVOLMARADÁSI KÉRELEM 

 

Tisztelt Óvodavezető! 

 

Alulírott szülő, ezúton kérem, hogy ……………………………………………nevű gyermekem 

(született:…………………………………………….,lakik:……………………………………………………………………………………………….) 

óvodai távollétét, a Házirendben előírtak alapján, 20…… (év) ……………………………… (hó) ……. napjától 

20…… (év) ……………………………… (hó) ……. napjáig engedélyezni szíveskedjen. 

 

A távolmaradás oka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Budakalász, 20 …… ………………………………… 

 

 ……………………………………………………………… 

szülő 

 

A Budakalászi Telepi Óvoda (OM azonosító: 032877) vezetőjeként, a 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdése alapján a fent megjelölt időszakra az óvoda házirendjében 

megjelöltek szerint, engedélyt adok a távolmaradásra, és a hiányzást igazoltnak tekintem. 

 

Budakalász, 20 …… ………………………………… 

PH 

 ……………………………………………………………… 

óvodavezető/helyettes 

 

20/2012, (WII. 31,) EMM rendelet 51, § (2) ,,Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról a tanuló a tanítási 

óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi, foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia 

kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben 

meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének 

eleget tenni.) 
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5. sz. melléklet 

 

 

SZÜLŐI/GONDVISELŐI NYILATKOZAT 
 

 

Gyermek neve: ……………………………………………………….  

Alulírott ………………………………………………………………(szülő) büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, hogy gyermekem 202... ………………………-tól, ………………………ig betegség miatt hiányzott 

az óvodából. Jelenleg a következő feltételek teljesülnek:  

- A gyermek legalább  2 napja láztalan  

- A gyermeken legalább 1 napja a következő tünetek megszűntek: köhögés, nehézlégzés, szag- 

és ízérzés zavara, nátha, torokfájás, fülfájás, fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, 

fáradékonyság, hányás, hasmenés, bőrkiütés, szemváladékozás  

- A gyermek háziorvosával konzultáltam, tanácsait betartom.  

 

Budakalász, 202... ………………………… 

……………………………………………………………………………… 

szülő/gondviselő aláírása 

 

 

 

 


