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Szervezeti vázrajz  

Belső önértékelési program  

I. Bevezető rendelkezések 

E Szervezeti és Működési Szabályzatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 25. § 

(1) bek. szerint a közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseket a Szervezeti Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) határozza meg. A 

Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde, 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 105. szám alatti intézmény 

működését tartalmazza. Az SZMSZ nyilvános [Nkt. 25. § (4) bek.]  

 

1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 

Az óvoda és bölcsőde a gyermek 18 hónapos korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 

fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, a felvételi körzetében található, a 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 

idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése 

 

Szakágazat rend száma Szakágazat megnevezése 

851020  Óvodai nevelés 
 

Kormányzati funkciószám 
Kormányzati funkció megnevezése  

 

 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai 

feladatai 

 

Óvodai nevelés 

Óvodai nevelés, ellátás 

A gyermek hároméves korától a tankötelezettség 

kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 

foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai 

nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 

Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő 

gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

Jogszabály:  

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről  

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai 

nevelés országos alapprogramjáról 
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 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

Pedagógiai Program 

 

Szakágazat rend száma Szakágazat megnevezése 

851020  Óvodai nevelés 

Kormányzati funkciószám 
Kormányzati funkció megnevezése  

 

091120 Sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

Jogszabály:  

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve  

kiadásáról A 2011. évi CXC törvény a nemzeti 

köznevelésről törvény 4. § 25. pontjának értelmezése 

alapján sajátos nevelési igényű gyermek, az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd, továbbá az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 

kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 

közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek.  
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 2.  Az intézmény működését szabályozó fontosabb jogszabályok 

A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított 

jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 

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

kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) 

 a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

 a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) 

MKM-rendelet 

 az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 

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

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény 

 az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 

 az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 

 a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) 

kormányrendelet 

 a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 

(a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

 az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) 

kormányrendelet 

 a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) kormányrendelet 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM-rendelet 

 a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM-rendelet 

 a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM-rendelet 

 az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet 

 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM-rendelet 

 az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről 

 A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről. 
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 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről  

 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről 

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről (Ber.) 

 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 

és gyámügyi eljárásról 

 Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban 

való közreműködés feltételeiről 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve, és a sajátos nevelési 

igényű tanulók oktatásának irányelve 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet. 

 Az intézmény hatályos alapító okirata 

3.  A szabályzat hatálya 

Az SZMSZ a nevelőtestület elfogadásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan 

időre szól.  

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület is, illetve, a 

fenntartó és a szülői szervezet.  

 

 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: 

Az intézmény minden alkalmazottjára, munkavállalókra és polgári jogi jogviszonyban 

foglalkoztatottakra, a szülőkre, az intézménybe belépő minden idegenre.  

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: 

 Az óvoda és bölcsőde területére. 

 Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli 

programokra. 

 Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.  

Hatályba lépésének időpontja 2020. október15. 



 10 

II. Intézményi jellemzők, dokumentációk 

Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok 

1.   Az intézmény adatai: 

Név: Hajdúbagosi  Óvoda és Bölcsőde 

Cím (székhely): 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 105. Tel.: 06 52/374-017 

         Óvodai csoportok száma: 3 csoport 

         Bölcsődei csoportok száma: 1 csoport 

Intézménytípus: óvoda-bölcsőde,  

OM azonosító: 202033 

Engedélyezett csoportok száma: 3 

Engedélyezett maximális óvodai gyermeklétszám: 75 fő, 

Engedélyezett bölcsődei gyermeklétszám:  7 fő 

Alkalmazotti létszám: 5 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens,  

2 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka, 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács, 

3 fő konyhai kisegítő.  Összesen: 18 fő 

 

2. Az intézmény jogállása, gazdálkodási módja 

Alapító: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

Fenntartó és irányító szerv: Hajdúbagos Község Önkormányzata 

Az intézmény fenntartási és működési költségei a fenntartót terhelik. Az évenként 

jóváhagyott költségvetés irányozza elő a feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket. 

A törvényességi ellenőrzést: Hajdúbagos Község Önkormányzat jegyzője gyakorolja. 

 

Az intézmény jogállása: Önállóan működő költségvetési szerv. 

Pénzügyi- gazdálkodási feladatait Hajdúbagos Község Polgármesteri Hivatala (4273 

Hajdúbagos, Nagy u. 101.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

látja el. 

Költségvetése Hajdúbagos Község Önkormányzat költségvetésének részét képezi. 

Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából az intézmény rész 

jogkörrel rendelkezik. Az előirányzatok közötti átcsoportosításra jogosult. 

 

3.  Az intézmény feladatellátásához rendelkezésre bocsátott önkormányzati vagyon: 

 Az intézmény feladatellátásához Hajdúbagos Község Önkormányzata a tulajdonában 

lévő következő vagyontárgyakat biztosítja:  

Hajdúbagos belterület HRSZ: 575, területe: 2489 m2, valamint a rajta található ingatlan 



 11 

Egyéb állóeszköz, vagyontárgy, ingóság: a mindenkori vagyonleltár szerint. 

Az intézményi vagyon felett a rendelkezési jogot Hajdúbagos Község Önkormányzat 

gyakorolja, azzal az önkormányzat a mindenkori hatályos vagyon rendeletében foglaltak 

szerint rendelkezik. 

                                                   

4.  Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje 

Az intézmény vezetőjét Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza 

meg a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően. A vezető felett az egyéb 

munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. 

5.  Az intézmény képviseletére jogosult: az intézményvezető, az intézményvezető-

helyettes, vagy a vezető által megbízott intézményi dolgozó. 

6. Az intézmény működési köre 

Elsődleges tevékenysége Hajdúbagos Község Önkormányzata közigazgatási területén 

élő és tartózkodó 18 hónapos -7 éves gyermekek, továbbá a településen dolgozó szülők 

gyermekeinek óvodai nevelésére, napközbeni ellátására, iskolai életmódra való 

felkészítésére terjed ki. 

 

7.   TEÁOR államháztartási szakágazati rend szerinti besorolás 

KSH szakfeladat megnevezése: 

1. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

2. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3. 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

4. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7. 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

8. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

9. 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézményben 

10. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
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11. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

12. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

8. Az intézmény által használt bélyegzők lenyomata  

 

            Fejbélyegző/levelezéshez: 

 

 

 

 

 

           Fejbélyegző/számlázáshoz: 

 

 

 

 

 

 

           Körbélyegző/hivatalos: 

 

 

 

III.  Szervezeti felépítés és vezetés 

 Az intézmény szervezeti egységei és a vezetői szintek, a vezetők közötti 

feladatmegosztás, formája, a kapcsolattartás rendje  

1. Szervezeti egységek és vezetői szintek 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásának alapelve, hogy az intézmény a 

feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas 

színvonalon láthassa el. A racionális és gazdaságos működtetés, a helyi adottságok és az 

igények figyelembevételével alakítottuk ki a szervezeti formát. Intézményünk szervezeti 

egységei és az egységek felelős vezetői:  

1. számú szervezeti egység: Székhely, Hajdúbagos, Nagy u. 105. 

Felelős felsőszintű vezető: az intézményvezető, az intézményvezető távollétében a felelős 

vezető-helyettes. 

Alárendelt munkacsoportok: óvodapedagógusok, dajkák, gondozónő, pedagógiai asszisztens  

2. számú szervezeti egység: az általános iskola épületében található (Hajdúbagos, Iskola u. 19. 

óvoda főzőkonyhája. 
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Felelős felsőszintű vezető: az intézményvezető, az intézményvezető távollétében a felelős 

vezető-helyettes, az élelmezésvezető. 

Alárendelt munkacsoportok: szakácsok, konyhalányok. 

 

3. számú szervezeti egység: az idősek otthona épületében ( Hajdúbagos, Óvodaköz u. 1.) óvoda 

főzőkonyhája. 

Felelős felsőszintű vezető: az intézményvezető, az intézményvezető távollétében a felelős 

vezető-helyettes, az élelmezésvezető. 

Alárendelt munkacsoportok: szakácsok, konyhalányok. 

 

2. Az intézményvezetővel szemben támasztott követelmények: 

Az óvoda vezetője 

Az intézmény élén az óvodavezető áll, aki a pedagógiai, gazdálkodási valamint a tanügy 

igazgatási és a munkáltatási feladatok ellátásért egyszemélyi felelősséggel tartozik. Az óvoda 

vezetője 5 évenként nyilvános pályázati eljárás keretében kinevezett magasabb vezető 

beosztású közalkalmazott. Munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda 

belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban 

megfogalmazott módon és időtartamra történik, visszavonásig érvényes. A nevelőtestület 

jogkörébe tartozik a vezetői pályázat szakmai véleményezése. A vezetői pályázat 

véleményezésénél az alkalmazotti közösség véleményezési joggal rendelkezik. Az óvoda 

vezetésének magasabb vezető tagja, aki közvetlenül és felelősen irányítja az óvodavezető-

helyettest. Kapcsolatot tart az átruházott hatáskört gyakorló vezetőkön keresztül az óvoda 

szervezeteivel, közösségeivel az SZMSZ-ben szabályozott módon.  

Az óvodavezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb munkáltatói 

jogokat az irányító szerv vezetője, az önkormányzat polgármestere gyakorolja.  

Munkaköri leírását a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester készíti el.  

 Intézményvezetői jogkör 

Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a közoktatási törvény (2013. szeptember 

01-től a köznevelési törvény) és a fenntartó határozza meg.  

 Kiemelt feladatai és hatásköre:  

       •     az alapító okiratban előírt követelmények megfelelő ellátásáért 

             a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 
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•    a humanizmus elvének betartatása, melyen a segítőkészséget, tiszteletet, szeretetet, 

toleranciát, a gyermek, az egymás és a szülők személyiségének, az emberi 

méltóságnak az elfogadását értjük. 

•     a nevelőtestület vezetése és döntéseinek előkészítése,  

•     a döntések végrehajtásának szakszerű szervezése, ellenőrzése, 

•     a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló 

költségvetés alapján, 

•     az intézményt irányító belső szabályzatok vezetői utasításként való kiadása, a 

hatályosságról történő gondoskodás, 

•     az intézmény képviselete,   

•     együttműködés a szülőkkel, az érdekképviselettel,   

•     a nemzeti és intézményi ünnepélyek méltó szervezése, 

•     a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, és gyermekbaleset megelőzésének irányítása, 

tűz, és munkavédelmi szabályzat felügyelete, 

•     döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe, 

•     az alkalmazottak teljesítményének értékelése, 

•     hallgatói képzés irányítása, 

•     az integrált és integrációs nevelés irányítása, ellenőrzése. 

Az intézmény által kibocsájtott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, iratoknak és 

szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. 

 Az intézmény cégszerű aláírása a vezető aláírásával és az intézmény körbélyegzőjének 

lenyomatával érvényes. 

             A pedagógus minősítő vizsga és minősítési eljárás jelentkezésének rögzítéséért 

  az intézményi, a vezetői és a pedagógusi önértékelés szempontjainak elkészítéséért és     

annak működtetéséért 

 a tanfelügyeleti vizsgálat továbbá a minősítővizsga és a minősítési eljárás intézményi 

feltételeinek megszervezéséért 

     a tanfelügyeleti vizsgálat eredményeképpen az intézkedési terv elkészítéséért         

megvalósításáért 

 a HACCP rendszer működtetéséért, 

 a közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszeréhez kapcsolódó közérdekű 

információ-szolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért; a különös közzétételi, 
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valamint a helyben szokásos közzététellel kapcsolatos feladatok saját weboldalon 

keresztül történő ellátásáért, 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi 

szabályok megtartásáért; 

 az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, az irattári terv és az iratkezelési 

előírások folyamatos összhangjáért, megfelelő irattár kialakításért és működtetéséért, az 

iratkezeléshez szükséges feltételek biztosításáért, az iratkezelés felügyeletéért, 

 az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyonnal kapcsolatosan a 

vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért; 

 az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, az irányító 

szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő 

ellátásáért; 

 az intézmény gazdálkodásában, a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az 

eredményesség követelményeinek érvényesítéséért; 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 

 Hatáskörök átruházása 

 

Az óvoda vezetője képviseleti jogkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós 

távollét, vagy más akadályoztatása esetén kivéve, ha a fenntartó másként nem rendelkezik. 

Az intézmény képviselőjeként járhatnak el az egyes vezetők a következők szerint: 

 Az óvodavezető helyettes járhat el az intézmény képviselőjeként. Külső 

tanfelügyeleti vizsgálata és minősítése elvégzésében az óvodavezető feladata 

a szakmai közreműködés  

 az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben a 

mesterjelszó-kezelő rendszer segítségével a pedagógus kötelező minősítő 

vizsgája illetve minősítő eljárása időpontjának rögzítése. 

 Az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben 

a mesterjelszó-kezelő rendszer segítségével Pedagógus Igazolványok 

érvényesítése 

 

 

 A kiadmányozási jogkör gyakorlása, eljárásrendje 
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Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ-ben 

meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog 

az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog jogosultja az 

óvoda vezetője. 

Az óvodavezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot 

visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog 

átruházása nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelősségét. Az 

óvoda vezetője külön utasításban vagy szabályzatban kiadmányozási jogot biztosíthat 

ügyintézőnek és vezetőnek is. 

 

Az óvoda vezetője kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében: 

 az óvoda működését megállapító szabályzatokat, vezetői intézkedéseket, 

 a helyi önkormányzatot érintő, az intézmény nevében kiadott leveleket, 

 a szakigazgatási és szakhatósági szervek, a központi államigazgatási szervek területi 

szervei, valamint a bíróságok és ügyészségek vezetői részére címzett iratokat, 

 a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések 

iratait, 

 óvodai beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések 

dokumentumait, 

 az intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat, 

 az előirányzat-módosításokat, 

 mindazon iratokat, melyek az óvoda és bölcsőde egészét érintik, 

 a helyi és országgyűlési képviselők megkeresésével összefüggő iratokat, 

 a rendszeres statisztikai jelentéseket,  

mindazokat az iratokat, amelyekben a kiadmányozás jogát magának tartotta fenn. 

 

 Óvodai alapdokumentumok véleménynyilvánításának területei: 

 SZMSZ, Éves Munkaterv, Házirend, Pedagógiai Program, Önértékelés, Tanfelügyelet 

 

A véleménynyilvánítás fórumai 

 szülői értekezletek 

 fogadóórák 

 elégedettségmérési lapok kitöltése 
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 szülői szervezetben való aktív részvétel 

 nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek. 

 

A véleménynyilvánítás formája 

 írásban (elektronikus formában is) a vezető felé 

 szóban az óvodapedagógus felé 

 szóban jegyzőkönyvbe a nevelőtestületi értekezleten 

A véleménynyilvánításra kötelezett dokumentumainkat minden esetben írásban küldjük meg a 

szülői szervezet tagjainak. A véleménynyilvánítás írásbeli megfogalmazására 15 nap áll a 

szülők rendelkezésére. 

A szülők rendszeres tájékoztatásának eljárásrendje 

Óvodánkban az információkhoz való hozzájutás joga azt jelenti, hogy a szülőnek jogában áll 

megismerni az óvoda és bölcsőde dokumentumait, és arról tájékoztatást kérni. A Pedagógiai 

program, a Mini Bölcsőde szakmai programja, a Szervezeti és Működési Szabályzat illetőleg a 

Házirend hozzáférhetőségét az alábbiak szerint biztosítjuk: 

 Az e-mail címmel rendelkező szülők részére elektronikus formában biztosítjuk a 

Házirend teljes terjedelmét, az e- mail címmel nem rendelkezők ugyanezt nyomtatott 

formátumban kapják meg. Mindkét esetben a szülő aláírásával igazolja a szabályzat 

átvételét és annak tudomásulvételét.  

 A Pedagógiai program, a Mini bölcsőde szakmai programja és az SZMSZ, a Házirend, 

az óvoda honlapján, valamint a vezető irodájában érhető el.  

 

IV. A tájékoztatással összefüggő igények jelzésének és a tájékoztatás eljárásrendje 

 

1.Tájékoztatás a Pedagógiai Programról és a Mini bölcsőde szakmai programjáról 

A szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől, vezető-

helyettesétől és a csoportos óvodapedagógusoktól. 

 A Pedagógiai Programmal és a Mini bölcsőde szakmai programjával kapcsolatos 

kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki, bármikor feltehet az intézmény vezetőjének, 

aki azokra az ügyintézési határidőn belül (15 nap) érdemi választ ad. Ennek pontos 

időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül meghatározásra. 
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 Szóbeli érdeklődésre, szóbeli tájékoztatást kaphat az óvoda és bölcsőde képviseletére 

jogosult személyektől. 

 Írásbeli kérés a nevelési év ideje alatt bármikor benyújtható az óvodavezető- 

helyettesnek címezve, aki az ügyintézési határidőn belül írásbeli tájékoztatást nyújt. 

 

2.Tájékoztatás a Házirendről 

Az óvodapedagógusok és a gondozónők minden nevelési év első szülői értekezletén 

tájékoztatást adnak a házirendről. Az új beiratkozó kiscsoportos és bölcsődés gyermekek 

szüleinek a beiratkozáskor a Házirend elektronikus, egyéni igény szerint pedig a fénymásolt 

példányait átadjuk. Az átvételt és az abban foglaltak tudomásul vételét a szülő aláírásával 

igazolja.  A Házirend és az éves munkaterv, annak különösen az esemény naptára elhelyezésre 

kerül az óvodában arra kijelölt helyen.  

A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli tájékoztatás megkérésének módjáról a szülők a 

nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől. 

Az óvoda és bölcsőde lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtti nyílt 

napokon is választ kapjanak kérdéseikre. 

 

3. Az óvoda és bölcsőde nevelési idején kívül szervezett térítés ellenében igénybe vehető 

szolgáltatások 

A szolgáltatások iránti igények kielégítésénél elsődleges szempontként a gyermek érdekeit 

tartjuk szem előtt. A szolgáltatásokkal kapcsolatos szülői igények felmérése minden év 

szeptemberében történik. Az igényeket a csoportos óvónőknél lehet írásban jelezni. 

 

4. Alkalomszerű térítéses szolgáltatások eljárásrendje  

Az alkalomszerű térítéses programokra a szülőktől éves szinten felajánlott összeget 

csoportonként a szülők szeptemberben, az első szülői értekezleten állapítják meg. Ennek 

elfogadásáról a szülők határozat formájában döntenek. A döntés értelmében az elfogadott 

programokat a szülők finanszírozzák. A határozat nyomtatott formáját az óvoda irattárában 

helyezzük el. 

 

Ilyen programok pl:  

 Bábszínház  

 Irodalmi, zenés gyermekműsorok  
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 Látogatás tájházakba, népi kismesterségek színhelyeire  

 Kirándulások  

 A csoportok eseményterveihez kapcsolódó programok, foglalkozások  

 Mozi 

 

5. Nevelési időben szervezett óvodán és bölcsődén kívüli programokkal kapcsolatos 

szabályok 

 

A szülők a nevelési év kezdetén írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy 

gyermekük az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen. Ezt a dokumentumot át kell 

adni az irattár részére. 

 

Az óvodapedagógusok és gondozónők feladatai: 

 A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, indulási és érkezési 

időpontjáról, az útvonalról, a közlekedési eszközről. 

 Az óvodavezetőt előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi 

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

eszköz, indulás és várható érkezés) kitöltésével írásban. 

 Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző 

veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét a 

pedagógus a csoportnaplóban köteles dokumentálni. 

A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy helyettese írásban 

ellenjegyezte. 

Különleges előírások: 

A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani. 

 Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő - de 

minimum 2 fő. 

 Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő. 

Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.  
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6.  Térítésmentes szolgáltatások 

 A Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei látják el a logopédiai, fejlesztő pedagógusi, 

gyógypedagógiai szolgáltatásokat. 

 A logopédiai szolgáltatás: minden öt évet betöltött gyermekkel a logopédus év elején 

szűrést végez. Szükség esetén beszédjavító és dyslexia megelőző foglalkozásokat tart 

a gyermekeknek. A foglalkozásokon való részvételt térítésmentesen biztosítjuk.  

 Szakértői bizottság szakvéleményével rendelkező kisgyermek esetében az alapító 

okiratunknak megfelelően biztosítjuk a fejlesztő foglalkozásokat utazó szakemberek 

bevonásával. 

 A pedagógiai programban megfogalmazott foglalkozások, programok, az óvoda 

eszközeinek használata. 

 

V.   Intézmény vezetősége és helyettese 

              Intézményvezető felelőssége: 

•     az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,  

•     az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,  

•     a pedagógiai munkáért,  

•     a gyermekekkel való egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

•     a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, 

•     a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, 

•     a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

•     a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

•     a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért, 

•     a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért, 

 

1. A vezető helyettes személye, hatásköre 

 Az intézményvezető, feladatait az óvodavezető helyettes közreműködésével látja el. Vezető 

helyettesi megbízás a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően adható. 

 Az óvodavezető helyettes felsőfokú végzettséggel, szakképzettséggel, valamint legalább öt év 

pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy, aki közvetlenül irányítja a 

beosztottak munkáját.  

Személyes tulajdonságok: kezdeményezőkészség, önállóság, felelősségvállalás, 

lelkiismeretesség, a nevelés, és integráció iránti elkötelezettség. 
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2.Általános óvodavezető helyettes feladatai 

Az óvoda vezetésének felelős tagja, aki munkáját munkaköri leírás alapján, az óvodavezető 

közvetlen irányítása alatt végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető 

gyakorolja. Az óvodavezető helyettes munkaköri leírását a vezető készíti el. 

Az óvodavezető helyettes feladatait, közvetlen és munkatársai közreműködésével látja el. 

 önértékelési csoport vezető 

 a nevelőmunkát segítő közalkalmazottak 

Feladatainak területei: szakmai, tanügy-igazgatási.  

 

Az általános óvodavezető helyettes felelős:  

 a pedagógiai munkáért,  

 a pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, valamint az 

éves beiskolázási terv elkészítéséért,  

 a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért,  

 a tanügy-igazgatáson belül jogszabályban előírt belső szabályzatok 

elkészítéséért, tanügyi nyilvántartások vezetéséért. 

 

Az óvoda vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő 

hatásköröket ruházza át az általános óvodavezető helyettesre: 

 Közvetlenül és felelősen irányítja a szakmai munkaközösségek vezetőit. 

 Kapcsolatot tart az óvodavezetővel 

 Döntésre előkészíti az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt 

belső szabályzatokat.  

Elősegíti a pedagógiai program minél hatékonyabb megvalósítását.  

 Megszervezi az intézményi szintű tanévnyitó és tanévzáró értekezleteket.  

 A pályázatok elkészítésében segítséget nyújt. 

 Az óvodavezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt.   

 Elkészíti az óvoda továbbképzési és beiskolázási tervét.  

 Szervezi a továbbképzéseket, ezek nyilvántartásáért felel. 

 Átruházott hatáskörben aláírási jogkör gyakorlása. 

 Ellenőrzi az óvoda tanügyi nyilvántartásának jogszabályban előírt feladatait. 
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 Átruházott hatáskörben helyettesíti a vezetőt a pedagógusok minősítésében és a 

tanfelügyeleti feladatok megoldásában. 

 Részt vesz a belső ellenőrzésben és értékelésben. 

 A külső tanfelügyeleti vizsgálat és minősítés elvégzésében szakmai közreműködés. 

 

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente egyszer kiterjed: 

 a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására  

 a belső ellenőrzések tapasztalataira 

 az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére 

 az átruházott hatáskörben megvalósított feladataira 

Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli 

az intézményt külső szervek előtt.  

Kiadmányozási joga: jelen szabályzat rendelkezései alapján 

 

3.Az óvoda vezető-helyettese kiadmányozási feladatai: 

 

 a megkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valamint egyéb 

kiadmányokat, amennyiben azok kiadmányozását az óvodavezető nem tartotta fenn, és arra 

más nem kapott felhatalmazást, a feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb 

beadványokra adandó válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedéseket, 

megkereséseket, amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más 

nem kapott felhatalmazást.  

4. Az intézmény vezetősége: 

A vezetőség a vezetőből, a vezető helyetteséből, a mini bölcsőde szakmai vezetőjéből és az 

élelmezésvezetőből áll: ők irányítják, tervezik, szervezik, ellenőrzik és értékelik a szervezeti 

egységeket. A vezető helyettes és az élelmezésvezető az ellenőrzéseiről, tapasztalatairól 

közvetlen az intézményvezetőnek számol be. 

Az intézményvezetőség jogköre: 

Konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joga van, és dönt mindazon ügyekben, 

amelyekben az óvodavezető saját jogköréből ezt szükségesnek látja.  
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A vezetőség tagjai: 

 az intézményvezető 

 az óvodavezető helyettes, 

 élelmezésvezető, 

 mini bölcsőde szakmai vezetője. 

 

A vezetőség félévenként beszámolót tart a nevelőtestületi értekezleten a feladatokról, a 

tapasztalat pozitívumokról és hiányosságokról. 

 

A vezetés tagja a belső önértékelési csoport vezetője  

A munkacsoport tagjait az óvoda vezetője bízza meg a munka irányítására, koordinálására, 

feladatok ellátásával. –A csoporttagok megbízása egy évre szól, aminek tényét az óvoda éves 

munkaterve rögzíti. 

Kiválasztásának szempontjai: 

 minőség iránti elkötelezettség jellemzi, 

 mérési-értékelési tapasztalatokkal rendelkezik, 

 IKT kompetenciákkal bíró, 

 pedagógiai szakmai ellenőrzési ismeretekben tájékozott kolléga. 

A csoport vezetőjét az óvodavezető bízza meg egy nevelési évre a feladatok ellátásával, – a 

megbízás meghosszabbítható legfeljebb öt évre. 

Fő feladata: a tanfelügyelethez kapcsolódó önértékelési rendszer kiépítése és az önértékelés 

lebonyolításának irányítása, koordinálása 

A belső önértékelési csoport vezetőjének jogai: 

 az óvodavezetővel egyetértésben belső ellenőrzési csoport tagjainak megválasztása, 

 a helyi csoportok munkájának ellenőrzése, 

 a belső ellenőrzésben való részvétel. 

Felelőssége: Felelős a teljes folyamat koordinálásáért, a dokumentumok elkészüléséért. 

Az önértékelési csoport vezetőjének képviseleti joga: Az intézményi önértékeléssel 

kapcsolatos hivatalok, szervek (OH, POK, fenntartó) felé, és az önértékeléssel kapcsolatos 

rendezvényeken való részvételre. 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége kiterjed: 

 a belső ellenőrzési csoport éves munkájáról szóló írásbeli értékelés elkészítésére, 

 az Oktatási Hivatal informatikai rendszerére feltöltött dokumentumokra. 
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Kapcsolattartás rendje: 

 a belső ellenőrzési csoport munkáját az intézmény Önértékelési programja részletesen 

tartalmazza. 

Az önértékelési csoport vezetőjének tevékenységével kapcsolatos belső elvárás: 

 a jogszabályokat, rendeleteket folyamatosan kísérje figyelemmel, 

 az aktuális feladatokról munkatársait folyamatosan tájékoztassa, azokat határidőre 

végezze, végeztesse el, 

 a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásánál javító, fejlesztő, segítő szemlélet 

jellemezze. 

A belső ellenőrzési önértékelési csoport vezetőjére átruházott feladatok 

 a minőségirányítási rendszer működtetése, folyamatos ellenőrzése 

 az intézkedési tervek végrehajtásának irányítása 

 az igény és elégedettségi felmérés elvégzése, értékelése 

 a minőségfejlesztéssel összefüggő értékelések, elemzések készítése 

 az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzése 

A belső önértékelési csoport vezetője képviseli a közösséget az intézmény vezetősége felé. 

Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a csoport tagjait.  

VI. A működés rendje, ezen belül a gyermekek fogadásának (nyitva tartás) és a 

vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 

1.  A működés rendje 

  Az intézmény általános rendje 

A főbejárat mellett címtáblát kell elhelyezni. 

Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon minden alkalmazott 

kötelezettsége: 

-  humanizmus elvére épülő értékrend megtartása erősítése  

- védeni a közösségi tulajdont, megőrizni az óvoda rendjét és tisztaságát, 

- takarékoskodni az energiával, a szükséges anyagokkal, 

- eljárni a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint,  

- betartani a munka- és egészségvédelmi szabályokat, 

- rendeltetésszerűen használni a berendezéseket. 

 

2. A helyiségek használati rendje 
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Az óvoda és bölcsőde zárva tartásának ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti 

rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az óvoda vezetője a fenntartóval egyeztetve 

határozza meg és azt a szülők és az alkalmazotti közösség, és a társintézmények tudomására 

hozza értesítés formájában. 

Az óvoda és bölcsőde működési rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda Házirendje 

tartalmazza az óvoda helyiségeinek használatára, a gyermekek kíséretére, az étkeztetésre 

vonatkozóan. 

A dohányzás szabályaira vonatkozó előírásokat a magasabb jogszabályok szabályozzák. 

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

az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak 

ellátását.  

Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túl igénybe kívánja venni az óvoda helyiségeit, 

ezt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie, a használat céljának és időpontjának 

megjelölésével. Az intézmény helyiségeinek nyitvatartási időn kívüli használatát indokolt 

esetben a vezető írásban engedélyezi. Az óvoda és bölcsőde helyiségeit csak rendeltetésének 

megfelelően lehet használni. Az óvodában csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező 

munkavállaló dolgozhat. 

Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles: 

 A közös tulajdont védeni. 

 A berendezéseket rendeltetésszerűen használni. 

 Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni. 

 Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni. 

 Tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni. 

 A munka és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

Az intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet! 

 

3. Az intézmény nyitva tartása 

a) Az óvoda és bölcsőde hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik. A nyitva 

tartási idő: reggel 7 órától 17 óráig. Ez idő alatt a gyermekekkel óvodapedagógusok és 



 26 

szakképzett kisgyermeknevelők foglalkoznak.  A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre 

az intézményvezető adhat engedélyt. 

b) Az intézmény az éves munkatervben állapítja meg az óvodai és bölcsődei nevelés helyi 

rendjét, mely tartalmazza az óvodai és bölcsődei nevelés nélküli munkanapok időpontját, a 

szünetek időpontját és időtartamát, melyről elfogadás előtt a szülői közösség véleményét kéri 

az intézményvezető. Az éves munkatervet elfogadása után a hirdetőtáblán közzé kell tenni, 

szülői értekezleten ismertetni kell a nevelés nélküli munkanapok és a szünetek időtartamát és 

időpontját. A zavartalan üzemeltetés érdekében nyáron az óvoda meghatározott időben két heti 

zárva tartás alatt szünetel, ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, 

valamint a nagytakarítás. 

c) Szünet időtartama alatt, ha nincs ügyeleti nyitva tartás, az óvoda és bölcsőde zárva van.   

d) Az óvodai nevelésben részesülő gyermek szülője, törvényes képviselője – a továbbiakban 

szülő – a nyitvatartási időben lehetőleg 7-8 óra között hozza gyermekét, és legkésőbb 17 óráig 

elviszi. Csak a szükséges ideig tartózkodhat az intézményben. A gyermeket a csoportszoba 

ajtajában adja át az óvodapedagógusnak, elvitelkor itt veszi át. Csoportszobában szülő csak az 

engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat cipő védőhuzattal (beszoktatás, nyílt nap, ünnepélyek, 

szülői értekezlet stb.). A bölcsődei nevelésben részesülő gyermek szülője, törvényes 

képviselője – a továbbiakban szülő – a nyitvatartási időben lehetőleg 9 óráig hozza gyermekét 

és legkésőbb 17 óráig elviszi. Csak a szükséges ideig tartózkodhat az intézményben. A 

gyermeket a csoportszoba ajtajában adja át a gondozónőnek, elvitelkor itt veszi át.   

4. A vezető benntartózkodásának rendje 

Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői 

feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási 

intézményben való benntartózkodásának rendje az alábbiak szerint van meghatározva: 

Az  óvoda  nyitvatartási  idején  belül  reggel  700 órától  1700 

óráig  az  óvodavezető  vagy  helyettese az óvodában tartózkodik, ill. a jelenlévők közül a 

leghosszabb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus. 
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Az intézményvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az intézményvezető 

által írásban adott megbízás alapján történik. Az írásban adott megbízás hiányában, az 

intézményvezetőt a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus helyettesítheti. 

VII. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

1.Belső kontroll rendszer 
 

 Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az 

intézmény vezetője a felelős. 

A részletes folyamatszabályozás megtalálható az intézmény Belső kontroll rendszer 

működtetésének szabályzatában. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az 

intézményben folyó: 

 szakmai tevékenységgel 

 önértékeléssel 

 tanügyigazgatással  

 a munkáltatással 

 a működtetéssel  

 

2. Vezetői felelősség 

Az intézmény belső kontroll rendszerének kialakításáért és működtetéséért az óvoda vezetője a 

felelős, aki köteles kialakítani és működtetni a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) 

bekezdése szerinti módszertani útmutatók alapján a szervezet valamennyi szintjén: 

 Tartalma:  

o belső kontrollrendszer  

o kockázatkezelési rendszer  

o szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

o  információs és kommunikációs rendszer 

3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének részletezése 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja, az alkalmazott ellenőrzési módok, az 

ellenőrzés területei 

a) A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja, hogy: 

•     biztosítsa a vezetőnek a megfelelő mennyiségű és minőségű információt, segítse a 

vezetői irányítást, a döntések megalapozását,  
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•     jelezze az alkalmazottaknak és a vezetőnek a pedagógiai, és jogi követelményektől 

való eltérést,  

•     megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet, 

•     tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat, eredménytelenségeket, 

•     tárja fel az intézmény nevelési programja és az óvodai és bölcsődei nevelés országos 

alapprogramja végrehajtásának hiányosságait, 

•     előkészíti a teljesítményértékelést. 

b) Az alkalmazott ellenőrzési módok a következők:  

 Átfogó az ellenőrzés, ha az intézményi pedagógiai munka, tevékenység egészére 

irányul, ellenőrzi a nevelési program, az óvodai nevelés országos alapprogramja 

és a pedagógiai jellegű minőségcélok teljesülését szolgáló intézkedési tervek, 

pedagógiai feladatok végrehajtását, azok összhangját.  

 A célellenőrzés: egy adott részfeladat, részterület feladatai végrehajtásának 

ellenőrzése. 

 A témaellenőrzés: azonos időben, több érintettnél ugyanarra a témára irányuló, 

összehangolt ellenőrzés. Célja az általánosítható következtetések levonása az 

intézkedések érdekében. 

 Utóellenőrzés: egy korábban lefolytatott ellenőrzés alapján tett intézkedések 

végrehajtásának ellenőrzésére irányul. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: 

 szóbeli beszámoltatás, 

 írásbeli beszámoltatás, 

 értekezletekre való felkészülés 

 dokumentációk ellenőrzése 

 értekezleteken való aktivitás,  

 csoportlátogatás, 

 interjú 

 kérdőív 

 hospitálás 

c) A pedagógiai munka ellenőrzésének főbb területei:  

 Az óvodai nevelésre vonatkozóan: 

•     a nevelési program feladatainak végrehajtása, 

•     teljesítményértékelési szempontok, 
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•     a munkatervi feladatok határidős megvalósítása,  

•     a nevelés tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez,  

•     a pedagógusok módszertani munkájának ellenőrzése, 

•     a dolgozók munkafegyelmének ellenőrzése,  

•     a gyermekek elméleti, gyakorlati ismereteinek és képességeinek, magatartásának és 

szorgalmának felmérése, értékelése,  

•     a pedagógiai munkához kapcsolódó tanügyi nyilvántartások, az óvodai csoportnaplók 

és más tanügyi dokumentumok folyamatos és szabályszerű vezetésének ellenőrzése, 

•     a szakmai felszerelések, a szertárak, csoportszobák berendezéseinek szabályszerű 

használata,  

•     a gyerekek, alkalmazottak egészség- és balesetvédelmi, tűzrendészeti oktatása,  

•     a fenntartó által előírt külső ellenőrzések végrehajtása. 

 

4. Az ellenőrzés végrehajtása: 

a) A pedagógiai munka belső ellenőrzésére vonatkozó terv része az éves belső ellenőrzési 

tervnek, melyet az éves munkaterv mellékleteként az intézményvezető készít el. Az éves belső 

ellenőrzési terv tartalmazza a pedagógiai munka belső ellenőrzésén kívül az intézményműködés 

törvényességének, a vagyonvédelem, a takarékosság, a munkavédelem, a tűz és 

balesetvédelem, alkalmazottak egészségügyi alkalmasságának biztosítottságával kapcsolatos, 

az alkalmazottak munkavégzésének  munkaköri leírásnak való megfelelőségét áttekintő 

ellenőrzést is. Az éves belső ellenőrzési terv tartalmazza továbbá, az ellenőrzést végzők 

megnevezését, az ellenőrzés időpontját és időtartamát. 

b) Az ellenőrzést végző személy vagy személyek összegzik az ellenőrzés megállapításait – (a 

feltárt hiányosságokat, és a kedvező tapasztalatokat is célszerű bemutatni) – az ellenőrzött 

személy véleményét kifejtheti az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatosan.  

 

 Az értékelő megbeszélésen mindig rá kell mutatni: 

•     a hibák és a mulasztások jellegére, 

•     a rendszerbeli okokra, 

•     az előidéző körülményekre, 

•     a felelős személyekre.  
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 A megállapított hiányosságok megszüntetésére, a megállapítások hasznosítására, az ellenőrzött 

tevékenység javítására vonatkozó intézkedési javaslatokat is az értékelő megbeszélésen kell 

egyeztetni. 

 Az értékelő megbeszélésről jegyzőkönyv készül, melyet az ellenőrzést végző ír alá. A 

jegyzőkönyv az ellenőrzött nyilatkozatával zárul. A nyilatkozat a következő:  

 

NYILATKOZAT 

A.    A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek. 

B.   A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal az alábbiak miatt nem 

értek egyet:  

Az ellenőrzött kiegészítései, megjegyzései: 

 

Dátum:              

Aláírás:        

 

c) Az ellenőrzést követő intézkedések: 

Az értékelő megbeszélés után a szükséges szóbeli vagy írásbeli intézkedéseket a felelős vezető 

köteles megtenni. 

Az ellenőrzött vezetője intézkedik: 

•     a hibák, hiányosságok javításáról,  

•     a káros következmények ellensúlyozásáról,  

•     a megelőzés feltételeinek biztosításáról,  

•     az intézményvezető és az érintett kollégák tájékoztatásáról,  

•     a felelősség vizsgálatáról, annak módjáról,  

•     a kedvező tapasztalatok alapján a megfelelő elismeréséről.  

Kirívó szabálytalanság vagy hiányosság esetén az intézmény vezetője rendeli el a 

szükségesnek ítélt intézkedéseket, az esetleges fegyelmi eljárást. 

 

5. Az intézményvezető ellenőrzési illetékessége  

Az intézményvezető egyszemélyes felelős vezető. Ellenőrzési joga mindenre kiterjed.  

Ellenőrzési feladatai: 

•     biztosítja az ellenőrzési rendszer működtetésének tárgyi- és személyi feltételeit, 

•     elkészíti az éves belső ellenőrzési tervet, amely az éves munkaterv melléklete, 
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•     határidőket ad az éves ellenőrzési ütemterv és az ellenőrzési programok összeállítására, 

•    megköveteli a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését, 

•     megtartja (megtartatja) az értékelő megbeszéléseket,  

Illetékessége kiterjed az alábbiakra: 

- Nevelési program feladatainak végrehajtása, 

- Munkatervi feladatok megvalósítása,  

- A nevelés-oktatás tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez, 

- A pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének, tevékenységének vizsgálata,  

- Pedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére,  

- Tanügyi dokumentáció: a törzskönyvek, naplók, nyilvántartások, statisztikák vezetése, 

- Az értékelések készítése, 

- A túlórák, helyettesítések pontos megállapítása,  

- Gyermek- és ifjúságvédelmi munka,  

- Az intézményi rendezvényeken való feladatellátás minősége,  

- Az intézményi tulajdon védelme, a balesetek megelőzése.  

- Egészség- és balesetvédelmi, valamint tűzrendészeti ellenőrzés 

- A fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása, 

- Az Oktatási Hivatal által meghatározott ellenőrzések elvégzése, segítése  

 

VIII. A jutalmazásra vonatkozó szabályozás 

Odaítélésének intézményi feltételei 

Az intézmény egyéni arculatának, pedagógiai programjának megvalósítása érdekében kifejtett 

magas színvonalú többletmunkavégzés. A konkrét személyekre vonatkozó döntés az intézmény 

vezetőjének hatáskörébe tartozik, a nevelőtestület által elfogadott feltételek mellett.  

Az értékelés alapelvei: 

 Szolgálja az intézmény kiválóan dolgozó közalkalmazottainak elismerését. 

 Segítse az intézményen belüli demokrácia erősítését, a szakmai szervezetek 

bevonásával, valamint a szülők véleményének figyelembe vételével. 

 A meghatározott bértömeg ésszerű felhasználása. 

 A minőségi munka megítélése összhangban legyen az EREDMÉNY-

EREDMÉNYESSÉG mérésével 

Céljaink: 
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 a PP tartalmával, céljaival összhangban lévő feladatok magas színvonalú 

feladatvégzésének erősítése. A munkateljesítmény ösztönzése. 

A pedagógusok jutalmazásának elvei: 

 a belső önértékelési csoportban végzett magas színvonalú munka 

 használja a modern információfeldolgozási eszközöket, példát mutat az infokommunikációs 

eszközök óvodában indokolt alkalmazására 

 a hagyományok alakításában aktívan részt vesz, maga is törekszik színvonalas új hagyományok 

kialakítására 

 kirándulások, nyári táborok magas elvárásoknak megfelelő megszervezése 

 aktívan részt vállal a nevelőtestület tervező, végrehajtó, értékelő, elemző munkájában, a 

közösen kialakított normák mentén tervezi nevelőmunkáját 

 továbbképzéseken, módszertani rendezvényeken, szakmai konzultációkon való 

részvétel, eredményeinek, szakmai tapasztalatainak magas színvonalú és hatékony 

intézményi hasznosítása, 

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

vizsgálatában, 

 az óvoda kapcsolatrendszerének működtetésében betöltött kiemelkedő szerep, az 

intézmény magas színvonalú képviselése az óvodán kívüli rendezvényeken és a 

médiában, 

 pályázatokon való aktív részvétel, 

 bemutató tevékenységek, előadások tartása, 

 az óvoda egyéni arculatának, jó hírnevének alakításában való aktív részvétel, 

 többletmunka, többletfeladat vállalása, végzése, 

 

Döntésének előkészítésében, véleményezési és javaslattevő jogkörrel részt vesznek: 

 vezető helyettes óvónő 

 belső önértékelési csoport vezető 

Nem részesülhet jutalomban, aki a megelőző nevelési évben 

 szóbeli és írásbeli megrovásban részesült 

 igazolatlanul távolmaradt 

 munkafegyelme nem megfelelő 
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Egyéb szabályok 

 bizonyítási idő- egységesen 1 év (új kolléga és GYES-ről visszatérő kolléga esetében 

is) 

 ha a felsorolt szempontok közül legalább 5 feltételnek megfelel 

 a külön díjazásos megbízatások végzése nem szempont a megállapításnál 

 egy nevelési év elismerésére szól, meghosszabbítható 

 

Nem pedagógus alkalmazottak jutalomban részesülhetnek, ha:… 

 példamutató munkafegyelem, megbízhatóság, pontosság, alaposság. 

 aktív részvétel a helyettesítésekben, feladatvállalási készség, többletmunka 

felajánlása. 

A differenciált odaítéléséről e szabályzat alapján az óvodavezető dönt.  
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IX. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a 

munkavégzés általános szabályai 

A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt 

legalább 10 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében, 

hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá kötelező órájának letelte utáni 10 percben 

az aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően elhelyezze. 

 

 Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, 

fogadóórák, gyermekek értékelése, szülős családokkal történő programok stb.) a pedagógus a 

kötelező órájának letöltése után. A szabadságolási terv alapján az óvodavezető a helyettessel 

egyeztetve engedélyezi a szabadságot. A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, 

illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 

munkakezdése előtt két órával köteles jelenteni az intézményvezetőnek vagy a helyettesnek, 

hogy a helyettesítésről intézkedhessen. 

Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel 

hagyhatják el az intézményt. 

A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere 

lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el. 

 

A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 

a nevelési-oktatási intézménnyel 

1. Belépés rendje idegenek számára 

1.1.  Az épület kapuja nyitvatartási időben is zárva van. Idegenek az épületbe – vagyonvédelmi 

és biztonsági okok miatt – csak az alkalmazott engedélye után, az ő kíséretében léphet be. A 

meghívott vendégeket és az előzetesen bejelentett látogatókat munkatársaink személyesen 

fogadják. 

 

2. A benntartózkodás rendje idegenek számára 

2.1. A benntartózkodás szerződés, megállapodás alapján lehetséges. Kivétel ez alól az 

intézményvezető meghívására érkezett vendég. Az egyéb, engedély nélkül benntartózkodó 
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idegenek eltávolítása érdekében szükség esetén alkalmazni kell a rendkívüli eseménykor 

követendő szabályokat, illetve szükség esetén kérni kell a rendőrség közreműködését.  

Az illetéktelenül benntartózkodóval szembeni intézkedésre – figyelmeztetés után – az óvoda 

minden alkalmazottja jogosult és köteles. 

 X.  Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

 Az intézményvezető helyettesítése: az óvodavezetőt szabadsága, betegsége, hivatalos 

távolléte esetén az óvodavezető helyettes helyettesíti, rendkívüli esetben a délutáni ügyeletes 

csoport óvodapedagógusai helyettesítik 

 Az intézményvezető kizárólagos hatáskörében általánosan nem helyettesíthető feladatok: 

•     a munkáltatói jogkör gyakorlása, 

•     kötelezettségvállalási jogkör, 

•     utalványozási jogkör,  

Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos 

intézkedésben ad felhatalmazást. Ha ezt bármilyen ok miatt nem tudja megtenni, a távollét 

ötödik napján a vezető helyettes a fenntartóhoz fordul, és kéri írásbeli engedélyét a feladat 

elvégzésére. 

 A helyettesítő személy feladata és hatásköre kiterjed: 

a) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására; 

b) a gyermekbaleset-megelőzésre;  

c) baleset, tűz, bombariadó esetén az intézkedésre; 

d) a gyermekek egészségügyi vizsgálatának levezénylésére, 

e) a gyermekek jogainak maradéktalan érvényesülésére; 

 

 XI.  A vezető és az óvodai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája 

Az óvodai szintű szülői szervezettel való együttműködés szervezése az intézmény vezetőjének 

feladata. Az intézményvezető és a szülői szervezet elnöke az együttműködés tartalmát és 

formáját az éves munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának egyeztetésével állapítják 

meg. A szülői szervezet működésének feltételeiről az intézményvezető gondoskodik. A 

szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban és a jelen Szabályzatban meghatározott 

eseteken túl a házirend is tartalmazza. 

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

szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre. A szülői szervezet saját SZMSZ-éről, 
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ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és 

képviseletéről saját maga dönt.  

 

1.1 A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási rendje  

Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjével az intézményvezető, a csoportszintű ügyekben a 

csoport szülői szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus, a gondozónő, valamint az 

óvodapedagógus kompetenciáját meghaladó ügyekben az óvodavezető helyettes tart 

kapcsolatot. 

A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak 

tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van. 

Ha a szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított, vagy a 

nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a vélemény és a javaslat 

előterjesztéséről – 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásával – az 

óvodavezető gondoskodik. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal 

korábbi átadásával történhet. 

Az intézmény vezetője a szülői szervezet elnökét legalább félévente tájékoztatja az 

intézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

A csoportszintű ügyekben a csoport szülői szervezetének képviselőjével az óvodapedagógus, a 

bölcsődében a gondozónő tart kapcsolatot. Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezetének 

képviselőjét havonta tájékoztatja. 

 

1.2A szülői szervezet részére biztosított jogok 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet számára biztosítsa azokat a 

dokumentumokat, információkat, így különösen, hogy a szülői szervezet élhessen a vélemény- 

nyilvánítási, javaslattevő jogával, ennek keretében véleményt nyilváníthasson, javaslatot 

tehessen az alábbi esetekben: 

 az SZMSZ elfogadásakor 

- a működés rendje, a gyermekek fogadása 

- a vezetők intézményben való benntartózkodása 

- belépés és benntartózkodás rendje, azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 

az óvodával 

- a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módja, 

- külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

- az ünnepélyek, megemlékezések rendje 



 37 

- rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 

- az adatkezelési szabályzat elfogadásakor gyermekeik személyes adatainak 

kezelésével kapcsolatban 

- a házirend elfogadásakor 

- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 

- a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben 

- a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában 

- az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

- a munkatervnek a szülőket is érintő részében 

- a hit és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában 

- vezetői pályázatnál 

-  az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének 

meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és 

megbízásának visszavonásával kapcsolatosan. 

 

Élhessen kezdeményezési és javaslattételi jogával, azaz kezdeményezhesse: 

 óvodaszék létrehozását, és delegálhassa a szülők képviselőjét, 

 nevelőtestület összehívását, 

 egyes kérdésekben az érdemi válaszadást; 

Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítéséhez. 

 

Egyéb jogával, így  

 figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét 

 képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában 

 a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekeket érintő ügyek  

- tárgyalásánál, a meghívásról az óvodavezetőnek kell gondoskodnia. 

 

Ha a szülői szervezet a gyermekeket érintő kérdésekben tájékozódni kíván, a kérést az 

óvodavezetőhöz kell címezni. A tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban vagy 
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írásban, a szóbeli tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni a 

szülői szervezet képviselőjének. 

Ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka 

eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető 

gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének részvételével 

megtárgyalja. 

A szülő szervezet képviselői minden értekezlet után kötelesek a következő csoportos szülői 

értekezleten beszámolni a mindenkit érintő információkról.  

A szülői szervezet feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az óvoda helyiségeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az óvoda működését. 

 

1.3 A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy 

 a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló 

időn belül gyakorolja, 

 megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a 

szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek, 

 a szülői szervezet jogszabályban meghatározott véleményezési és javaslattevő 

jogkörének eseteiben eljárva köteles írásban nyilatkozni. 

 

 A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a 

következők: 

 szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői szervezet 

vezetőjével,  

 közreműködés az előterjesztések, illetve jogkör gyakorláshoz szükséges tájékoztatók 

elkészítésében,  

 munkatervek egymás részére történő megküldése, 

 értekezletek, ülések, 

 szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre, 

 a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet ülésére,  

 írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkörébe tartozó 

ügyekről egymás írásbeli tájékoztatása a jogkör gyakorlásokhoz,  

 azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet 

jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),  
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 a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,  

 a szülői szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása. 

A szülői szervezet aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségüket a szülői szervezet szervezeti 

és működési szabályzata tartalmazza, melyet a szülői szervezet köteles nyilvánosságra hozni. 

 

Az intézményi Szülői Szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály, és az intézmény belső 

szabályzataiban megadott jogosítványaival, jogainak gyakorlásával 

 segítse az intézmény hatékony működését 

 támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét 

 véleményezze az intézmény tevékenységének eredményességét. 

  

 XII. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13. § 2 

h) pontja, a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rend, 30. § (6), valamint a 2011. évi CXII. törvény az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 30. § (6) bek. alapján a 

közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának eljárásrendje az intézményben az SzMSz 

mellékletében kiadott szabályzatban kerül meghatározásra. 

A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az óvoda és bölcsőde: 

 kezelésében lévő közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok, valamint 

közalkalmazottainak, munkavállalóinak közérdekből nyilvános adata (továbbiakban 

együtt: közérdekű adat) igénylésénél, továbbá 

 az óvoda és bölcsőde hatásköre és illetékessége szerint kezelésében álló közérdekű 

adatok közzétételénél. 

A közérdekű adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg. Ennek értelmében közérdekű adat:  

 az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 

egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére 

vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes 

adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy 

ismeret, 

Így különösen: 
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 a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 

szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre 

vonatkozó adat.  

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az intézmény a kérelem tudomására 

jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában 

tesz eleget. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések az intézmény Adat és iratkezelési Szabályzatában 

találhatók a mellékletben. 

 

XIII. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek, továbbá a feladatok ellátásával 

megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések  

  Az óvoda közösségei, kapcsolataik egymással és az óvodavezetéssel 

 

 1.A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült 

feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik: 

Az alkalmazotti közösség, ezen belül: 

 a nevelőtestület: a nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 

közössége, 

 a mini bölcsőde közössége, 

 a szakmai munkaközösség, 

 a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens 

dolgozók közössége 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott 

képviselők közreműködésével a vezető fogja össze. 

A kapcsolattartás formái: 

 értekezletek 

 megbeszélések 

 fórumok 

 rendezvények 
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A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi - 

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és 

véleményezési, javaslattételi jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt 

meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

1.1 Alkalmazotti közösség 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos 

kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény 

szabályozza. Az alkalmazottak egy része nevelő-oktató munkát végző óvodapedagógus, a 

többi dolgozó a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő más közalkalmazott. Az 

alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja. 

 

1.2 Az alkalmazotti közösség jogai 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

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

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken 

kívül az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat 

az óvoda minden közalkalmazottja és közössége. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a 

döntés előkészítés során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 

Egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben 

csak úgy rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel 

ténylegesen egyetért. 

A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet 

jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy 

személyben – testületi jogkör esetén a testület egyszerű többség (50%+1fő) alapján dönt. A 

testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos 

álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

Az alkalmazotti közösség tagjainak részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírások 

szabályozzák.  

cdp://1/99200022.TV/


 42 

Az alkalmazottak munkarendjét nevelési évenként az óvoda munkaterve tartalmazza. A 

munkakörükkel kapcsolatos feladatok ellátásában munkarendjük kialakításában irányadó a 

munkaköri leírás, az óvoda vezetője által meghatározott eseti vagy tartós megbízásuk. 

 

1.3 Az alkalmazotti közösség kapcsolattartási rendje 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a választott 

közösségi képviselők segítségével – az intézmény vezetője fogja össze. A kapcsolattartásnak 

különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a 

legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést: értekezletek, megbeszélések, fórumok. A belső 

kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, 

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és 

véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, 

nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A teljes alkalmazotti közösség értekezletét az 

intézmény vezetője akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét 

érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet 

kell vezetni. 

 

2. A nevelőtestület 

Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben, munkaviszony keretében pedagógus-

munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége alkotja. A nevelőtestület 

határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját. A munkavégzéssel kapcsolatos 

jogaikat és kötelességeiket, a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei, a munka 

törvénykönyve, a közalkalmazotti törvény és annak végrehatási rendelete az 

életpályamodell határozza meg és szabályozza. 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező 

testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szerve, törvényben továbbá az e szabályzatban meghatározott kérdésekben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik.  

2.1A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok 

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét az Nkt. 70. §.(2), 

valamint annak végrehajtási rendelete határozza meg. 
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A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt 

érintő ügyben. 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

 a pedagógiai program elfogadása, 

 az SZMSZ elfogadása, 

 az éves munkaterv elfogadása, 

 az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

 a továbbképzési program elfogadása, 

 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

 a házirend elfogadása, 

 az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása, 

 önértékelési program elfogadása 

 a tanfelügyeleti intézményi ellenőrzés alapján készített intézkedési terv elfogadása 

 jogszabályban meghatározott más ügyekben 

 

2.2A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit 

 Pedagógiai Program elfogadása 

 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 

 Házirend elfogadása 

 Az intézmény éves munkatervének elfogadása 

 Éves beszámoló elfogadása 

 Önértékelési program elfogadása 

 A tanfelügyeleti intézményi ellenőrzés alapján készített intézkedési terv elfogadása 

 

 3. Nevelőtestületi jogok átruházása 

 A nevelőtestület a jogkörébe tartozó ügyek előkészítésére, végrehajtására, eldöntésére 

tagjaiból bizottságot hozhat létre, egyes feladatait átruházhatja másra. A határozatlan időre vagy 

esetenként átruházott jogkör gyakorlói kötelesek munkájukat felelősségteljesen ellátni, és 

beszámolási kötelezettséggel tartoznak félévenként a nevelőtestületi értekezletek időpontjában. 

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések 

Az óvoda nevelőtestülete a nevelési év folyamán rendes és szükség szerint rendkívüli 

értekezletet tart. 
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Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak 

megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint az óvoda vezetője 

szükségesnek látják. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási időn kívül a 

kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell összehívni. 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a 

pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges.  

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni 8 napon belül akkor is, ha azt a Szülői 

Szervezet kezdeményezte, annak eldöntéséért, hogy a nevelőtestület a kezdeményezést 

elfogadja e. A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával 

kapcsolatos rendelkezéseket az óvoda vezetője készíti elő. 

 

A nevelőtestület rendes értekezletei 

Az óvoda rendes nevelőtestületi értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott 

napirenddel és időponttal az óvoda vezetője hívja össze. 

A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja a: 

 a Pedagógiai Programot 

 a Szervezeti és Működési Szabályzatot 

 a Házirendet 

 a Munkatervet 

 az óvodai munkára irányuló átfogó értékelést, elemzést 

 a beszámolókat 

 az önértékelés és külső értékelés eredménye által készített intézkedési terveket 

elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat.  

A nevelőtestület rendes értekezleteit az éves munkatervben meghatározott napirenddel és 

időpontokban az óvodavezető hívja össze.  

 

Az óvoda nevelőtestülete egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja:  

 nevelési évet nyitó értekezlet,  

 őszi nevelési értekezlet,  

 tavaszi nevelési értekezlet,  

 nevelési évet záró értekezlet. 

A rendkívüli rész nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez 

a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. 
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A vezető az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc nappal 

átadja a nevelőtestületnek, átruházott döntési, véleményezési jogkör esetén az érintett 

bizottságnak, munkaközösségnek, valamint gondoskodik annak kifüggesztéséről.  

Az át nem ruházható jogkörű nevelőtestületi döntéshez kapcsolódó véleményt a nevelőtestület 

szóban fejti ki, a véleményt a jegyzőkönyv tartalmazza. A nevelőtestület ezt követően hozza 

meg döntését a szabályzatok, programok elfogadásáról. A nevelőtestületi értekezletre 

vonatkozó napirendi pontjához meg kell hívni a véleményezési jogot gyakorló szülői 

munkaközösség képviselőjét. A vezető a nevelőtestületi értekezleten írásos előterjesztés által 

tárgyalt témáról szóló jegyzőkönyvi kivonatot három napon belül készíti el. Az óvoda vezetője 

a jegyzőkönyvi határozatok alapján (50+1) százalékos aránnyal adja ki az óvoda végső 

határozatát az írásban kötelezően előterjesztett dokumentumokról. 

Az átruházott jogkör szerinti bizottság, csoport, munkaközösség az értekezleten szóban 

ismerteti a kialakított véleményt a nevelőtestület előtt, írásos beszámolóját benyújtja az 

óvodavezetőjének. A nevelőtestületi értekezlet levezetését a vezető, akadályoztatása esetén az 

óvodavezető helyettes látja el. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által 

választott két hitelesítő írja alá, akiket a nevelőtestületi értekezlet megnyitásán (50 %+1) 

szavazattal kell megválasztani. 

Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, 

a határozatot az óvodavezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati 

formában kell megszövegezni. A határozatokat nevelési évenként sorszámozni kell, és azokat 

nyilvántartásba kell venni (határozatok tára). 

A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv 

készül, mely tartalmazza: 

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

 a jelenlévők nevét, számát 

 az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét 

 a meghívottak nevét 

 a jelenlévők hozzászólását 

 a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását 

 a határozat elfogadásának szavazási arányát. 

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

jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestületi tagok közül két 
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hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat rögzítő jelenléti ívet, 

melyet a jegyzőkönyvet aláírók hitelesítenek. 

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

határozatait - kivéve jogszabályban meghatározott titkos szavazás esetén – nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

4. Nevelőtestületi értekezletek, határozatok  

- A nevelőtestület feladatainak ellátására az éves munkatervben rögzített évi rendes, illetve a 

jogszabályban meghatározott felek kezdeményezésére rendkívüli értekezletet tart.  

- Rendkívüli értekezletet kell összehívni jogszabályban meghatározott esetekben, melyért az 

intézményvezető felel. Ha szülői szervezet kezdeményezi a nevelőtestületi értekezlet 

összehívását, az intézményvezető 8 napon belül köteles összehívni a nevelőtestületet, hogy 

döntést hozzon a szülői szervezet kezdeményezésének elfogadásáról. Ha a nevelőtestület 

elfogadja a szülői szervezet kezdeményezését, az értekezlet időpontját is kitűzi az ügyintézési 

határidőn belüli időpontra, az intézményvezető három napon belül értesíti a szülői szervezetet 

a nevelőtestületi döntésről.  

- Az értekezletek vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók képviselőjét 

meg kell hívni. Az egyetértést gyakorló részére, ha az külső személy vagy szervezet az 

egyetértés tárgyát képező anyagot 10 nappal korábban írásban el kell juttatni tértivevényes 

levélben és egyetértő nyilatkozat tételére kell kérni. Ha az egyetértést gyakorló a nevelőtestület 

vagy az alkalmazotti közösség vagy annak egy csoportja, az anyagot írásban hozzáférhetővé 

kell tenni 10 nappal korábban, s tájékoztatni kell a hozzáférés módjáról és helyéről.  

- A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak 

kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén a 

nevelőtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a tagjai közül. A szavazatok egyenlősége 

esetén az óvodavezető szavazata dönt.  

e) A nevelőtestületi értekezlet jogszabályi előírásoknak megfelelő, emlékeztető jegyzőkönyvét 

az értekezlet elején kijelölt személy vezeti, mint jegyzőkönyvvezető, melyet tisztázás után írhat 

alá a jogszabályban meghatározott végig jelen lévő személy. A tisztázásnak legkésőbb az 

értekezletet követő napon meg kell történnie és az iratnak irattározásra kell kerülnie. A 

döntéseket, határozatokat kivonatolni kell továbbá a jegyzőkönyvből és a döntések, határozatok 

tára dossziéban időrendi sorrendben el kell helyezni. A jegyzőkönyvekkel és a döntések, 

határozatok tárával kapcsolatos előírások betartatásáért az intézményvezető felel. 
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4.1A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok 

Az óvodapedagógusok felett az általános munkáltatói jogokat az óvoda vezetője gyakorolja. 

Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és 

javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. Csoportonként egy-egy csoportvezető 

óvónő dolgozik, és két délutános óvónő 

Az óvoda óvodapedagógusainak létszáma: 5 fő 

Heti munkaidő: 40 óra 

Heti kötelező óraszám: az Nkt. 62.§ (5)-(6) bekezdése, amely minden pedagógusra vonatkozik 

 kötött munkaidő: 32 óra (Nkt. 62.§ (8)) 

 neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: 36 óra l(Nkt. 62.§ (8)) 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 gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes 

munkaideje hatvanöt százaléka (26 óra) lehet. 

 Az óvodapszichológus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje - teljes 

munkaidőben történő foglalkoztatás esetében - heti huszonkettő óra. 

 

4.2.Feladata: Az Nkt. 62. § (1) bekezdésében megfogalmazottakon túl: 

 Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos 

pedagógiai feladatokat.  

 Az érvényes intézményi pedagógiai programnak, a munkaközösség vezetők 

iránymutatásainak megfelelően, felelősséggel és önállóan, saját módszerei és a 

munkaközösség - vezető által ellenőrzött, valamint a vezető által augusztus 30-ig 

jóváhagyott saját ütemterve szerint nevel. 

 Az éves ütemtervben leírt foglalkozások megtartását kötelezően elvégzi.  

 Szakmai autonómiája, hogy a szakmai munkaközösség által megfogalmazott és a 

nevelőtestület által elfogadott ütemtervi kereteken felül szabadon választja meg a 

foglalkozásokhoz a módszereket és szakmai anyagot. 

 Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek értékelési 

rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a gyermekeket és azt 

ismerteti a szülőkkel. 
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 Menedzseli a tehetséges gyermekeket, fejlesztésüket az óvoda által jóváhagyott 

fejlesztési tervben rögzíti. 

 Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására fejlesztésüket 

az óvoda által jóváhagyott fejlesztési tervben rögzíti. 

 Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és 

az amortizációt jelenti a tagóvoda-vezetőnek. 

 Csoportjában működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert, a szülőkkel 

ismerteti gyermekjogi képviselő személyét, akinek feladata a gyermek családban 

történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében. 

 Csoportjában elvégzi az egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel 

kapcsolatos feladatokat. 

 Munkájához szükséges ismeretek megszerzését folyamatos önképzéssel gazdagítja. 

 Adminisztrációs tevékenységéhez az informatikai eszközök használatának képességét 

folyamatosan fejleszti. 

 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli és azokat 

megfelelően alkalmazza. 

 Önértékelését a külső tanfelügyeleti rendszerrel és az óvoda által kidolgozott saját 

elvárásokkal összhangban végzi el. 

 Az önértékelés eredményeire alapozva a vezetővel egyeztetve két évre szóló 

önfejlesztési tervet készít. 

 Adminisztrációs tevékenységét, alkalmazott módszereit az éves nevelési, 

tevékenységi tervhez illeszti. 

 Éves tervezését a pedagógiai programban leírt intézményi célokkal koherensen 

készíti el. 

 Tervező munkája, a tervezés dokumentumai, tervezési módszerei nyomon 

követhetőek, megvalósíthatóak és reálisak. 

 

Adminisztratív teendők ellátása: 

 

 kétévente önértékelés elvégzése a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően, 

nevelőmunkája fejlesztése érdekében a kiemelkedő és a fejleszthető területek 
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meghatározásával a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások 

és indikátorok, valamint az intézmény saját elvárásai alapján 

 az óvodavezetővel egyeztetve két évre szóló egyéni önfejlesztési terv készítése 

 a felvételi és hiányzási napló naprakész vezetése 

 a gyermekek hiányzásainak igazolására szóló bizonylatok dokumentálása 

 a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció vezetése, mely tartalmazza a 

gyermek anamnézisét, valamint a testi (látás, hallás, mozgás), szociális, érzelmi, 

erkölcsi és értelmi fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre 

részleteiben lebontva az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően 

 a mérések adatainak vezetése, elemzése 

 az alkalmazott módszerek beválásának értékelése 

 az intézményvezetés vagy a munkaközösség-vezető kérésére szociometriai, pedagógiai 

felmérések elvégzése és összegezése 

 statisztikák határidőre történő elkészítése 

 a gyermek, szülőjének írásbeli nyilatkozatát beszerzi minden olyan óvodai, döntéshez, 

amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul 

 szülői értekezleteken jegyzőkönyvet készít  

 az intézményvezetőnek előkészíti a tankötelezettség megállapításához szükséges 

szakvéleményt. 

 

A pedagógus tevékenységével szemben támasztott belső elvárások  

 munkájának megkezdése előtt 10 perccel köteles megjelenni munkahelyén annak 

érdekében, hogy az aznapi foglalkozásokat előkészítse 

 viselkedése kulturált, egészség kulturált, illemtudó 

 korrekt és korszerű szakmai felkészültség és gyakorlat, valamint hatékony, magabiztos 

és sikeres működés, 

 szociális érzékenység, beleérző képesség (empátia) és konfliktus-megoldó készség, 

 önzetlen, altruista (előnyöket, hasznot nem váró) és segítséget felajánló viselkedés, 

 nyílt emberi kapcsolatokra való készség, kommunikációs képesség, 

 viselkedésére jellemző a belső meggyőződésből származó humanitás és 

gyermekszeretet, 

 motivált a PP nevelési irányultságának megfelelő szakmai képzések elvégzésére, 
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 felhasználja az intézményi mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai 

gyakorlatában, 

 a rendelkezésére álló (tan) eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket, az eszköz- 

és felszerelési jegyzékében szereplő eszközöket – ismeri, kritikusan értékeli és 

megfelelően használja, 

 pedagógiai munkája során épít a gyermekek más forrásokból megszerzett tudására is. 

 alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítik, 

 kihasználja a ismeretanyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket, épít a 

tanulási tevékenységeken belül megvalósítható koncentrációra, a partnerekkel való 

együttműködésre, 

 pedagógiai munkáját éves szinten, tematikus egységekre és foglalkozásokra bontva is 

megtervezi - a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 

 tudatosan tervezi a foglalkozás céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket, 

 tudatosan törekszik a gyermekek motiválására, aktivizálására. 

 alkalmazza a differenciálás elvét, 

 épít a gyermekek szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket, 

 reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 

megvalósítását, 

 tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit, 

 munkájában figyelembe veszi a gyermekek eltérő kulturális, illetve társadalmi 

háttéréből adódó sajátosságait, 

 céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző 

értékelési módszereket, eszközöket, 

 visszajelzései, értékelései a gyermekek felé világosak, egyértelműek, tárgyszerűek, 

 pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, 

amelyek elősegítik a gyermekek önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését, 

 munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál, 

 a kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs 

eszközöket (pl. INTERNET) 

 saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti, 

 a PP-ben megfogalmazott feladatait a magas elvárásoknak megfelelően közvetíti a 

gyermekek, a pedagógustársak, illetve a szülők felé,  
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 képes magát mind szóban, mind írásban a szakszerűen kifejezni (nyelvhasználat, 

szakmai - pedagógiai-kommunikációs felkészültség) 

 ismeri az óvodai nevelés világának humán tényezőit meghatározó gyermekek, 

pedagógusok, szülők értékrendjét, hagyományos és korszerű taneszközöket, 

szaktudományos kutatások eredményeit stb, 

 évente legalább egyszer részt vesz hospitáláson kollégájánál, melyről hospitálási naplót 

készít, 

 a környezeti változásokhoz igazodó képzés mindennapi óvodai gyakorlatának 

támogatása a belső továbbképzésen való aktív részvétel 

 

Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló 

feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki. 

Beszámolási kötelezettsége: Év végén az egész éves teljesítményét kell értékelnie írásban a 

nevelőtestületnek. 

 

 

  

XIV. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a 

gyermekjóléti szolgálattal, valamint az óvoda és bölcsőde egészségügyi 

ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást 

  

1.Kapcsolat a fenntartóval 
•    Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületével 

•    Hajdúbagos Község Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportjával 

  

2.  Külső kapcsolatok rendszere 

 A külső kapcsolatok célja az intézmény feladatai ellátása és a gyermekek érdekében 

rendszeres kapcsolatban van más intézményekkel, cégekkel. Az egészségügyi, 

gyermekvédelmi, szociális gondozást, segítő más szervezetekkel. 

A külső partnerkapcsolatok rendszere 

Az intézmény az eredményes munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tart számos 

szervezettel, nevezetesen a következőkkel: 

-    a közoktatási intézményekkel, 
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-     szakértői bizottságokkal, 

-     a gyermek–egészségügyi és nevelési tanácsadó szolgálattal,  

-     a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal, 

-     az  idősek otthonával, 

-     a Roma Önkormányzattal, 

-     a Kisködmön, 

-     az általános iskolával, 

-     a helyi egyházzal, 

-     a helyi Tájházzal, 

-     a Családsegítő.- és gyermekjóléti szolgálattal, 

-     a Hajdúbagosi Sportegyesülettel, 

-     az intézményt támogató alapítvánnyal: Hajdúbagosért Közalapítvány 

-     egyéb szervezetekkel, hatóságokkal: (rendőrség, bíróság stb.). 

 

 

Az intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

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

más intézményekkel, szervezetekkel. 

Általános Iskola 

Az intézmény vezetője, pedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak a lakókörzet szerinti iskola 

igazgatójával, pedagógusaival. A kapcsolattartás célja az iskolába lépő gyermekek 

beilleszkedését megkönnyítő együttműködés kialakítása. A kapcsolattartó pedagógus személye 

az évenkénti munkatervben kerül meghatározásra, feladatait megbízás alapján látja el. 

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője és az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus  

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

megkönnyítése. 

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

szülői értekezlet. 

A nevelési év kezdetén együttműködési terv kialakítása, kölcsönös elfogadása  

 pedagógusok szakmai programjai 

 óvodások iskolával való ismerkedése 

 ünnepélyeken, szakmai programokon való kölcsönös részvétel 

 értekezletek 
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 volt óvodásokkal kapcsolatos után követéses vizsgálat 

Gyakoriság: nevelési évenként az iskolai beiratkozás előtt, illetve nevelési évenként az első 

félévet követően. Az óvoda biztosítja, hogy az információit a szülők felé továbbítja. 

 

 Az intézmény gyermekorvosával, védőnőjével, gyermekfogászattal  

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-egészségügyi 

feladatokat végző szervezet, az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve végzi 

a hatályos jogszabályoknak megfelelő preventív munkát. A védőnő feladatkörébe tartozó 

feladatokat egyezteti. Segíti az óvoda pedagógiai programját képező testi, lelki, mentális 

egészség fejlesztése, a magatartási függőség, a szenvedélybetegség kialakulásához vezető 

szerek fogyasztásának és a gyermeket, veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzését. Az 

intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon 

követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program részét 

képező egészségfejlesztési program keretében. 

A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, konzultáció, dokumentumelemzés. 

Gyakoriság: nevelési évenként a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján 

 

Az alkalmazottak alkalmassági munkaegészségügyi vizsgálatát végző szolgáltatás tekintetében 

a munkába állás előtti orvosi vizsgálatra és az időszakos orvosi vizsgálatra történő beutalás az 

óvodavezető kötelessége, a vizsgálaton való részvétel kötelessége pedig az alkalmazotté. 

 

 Pedagógiai Szakszolgálat Intézményével 

 

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője, és az adott nevelési évre a munkatervben megbízott 

óvodapedagógus.  

A kapcsolattartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás 

segítése, tanácsadás nevelési kérdésekben, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, 

konzultáció, szülői értekezleten való részvétel. 

 

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

szülői értekezleten való részvétel. 

A kapcsolattartás formája kiterjed a gyermek: 

 fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény megkérésére 
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 az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására 

 a gyermekek fejlesztésére, foglalkoztatására 

 a kiemelten tehetséges gyermekek gondozására 

 logopédiai ellátására 

Az óvodavezető, az óvodapszichológus konzultációs kapcsolatot tarthat a Szakszolgálattal a 

vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekekkel kapcsolatban. 

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

óvónők jelzése alapján szükség szerint. 

A logopédus rendszeres kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal, konzultáció, információ 

átadás, a logopédiai ellátás eredményessége, értékelése a nevelési év végén 

 

Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal  

Kapcsolattartó: intézményvezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása, prevenció. 

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

részvétel segítség kérése a Gyermekjóléti Szolgálattól, ha az óvoda a gyermeket veszélyeztető 

okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, valamint minden olyan esetben, 

amikor a gyermekközösség védelme miatt ez indokolt.  

 a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése - ha az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek 

látja, 

 amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a Gyermekjóléti 

Szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei között 

milyen intézkedést tegyen,  

 esetmegbeszélés - az óvoda részvételével a szolgálat felkérésére, 

 közös intézkedési terv kidolgozása a hátrányos helyzet csökkentésére, prevenciójára, 

 szülők tájékoztatása (a Gyermekjóléti Szolgálat címének és telefonszámának 

intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését. 

Gyakoriság: nevelési évenként minimum 2 alkalommal, illetve szükség szerint. 

A gyermekvédelmi feladatok kompetencia elvű meghatározását az óvoda pedagógiai 

programja tartalmazza. 
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Oktatásügyi Közvetítő Szolgálattal 

Oktatásügyi viták megoldásában az intézmény, annak tagjai és partnerei számára lehetőség van 

az Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat (OKSZ) tevékenységének igénybevételére.  

Az OKSZ elérhetősége a az intézmény faliújságán mindenki számára elérhető. 

A kapcsolattartás rendje:  

 A vitában álló felek döntenek az OKSZ megkereséséről és – amennyiben az intézmény 

vezetője nem érintett  - erről tájékoztatják. 

 A vitában álló felek közös akaratuk kinyilvánításaként írásban teszik meg a megkeresést. 

 A közvetítő által kijelölt közreműködő elfogadása a felek írásbeli egyetértésével történik. 

 A vitában állók a közvetítővel együttesen határozzák meg a közvetítés helyét, kezdetének 

idejét. 

 A vita rendezése során keletkezett dokumentumok az óvoda irattárában is elhelyezésre 

kerülnek 

Gyakorisága: szükség szerint 

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője, illetve a szakmai munkaközösség vezetője. 

 

 Fenntartóval  

Kapcsolattartó: intézményvezető, intézményvezető-helyettes. 

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

megfelelés, illetve az intézmény érdekeinek képviselete.  

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, mely kiterjed 

 az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására 

 az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, ha erre szükség van 

 az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére 

 az intézmény gazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére 

 az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka értékelésére, 

 a program alapján végzett értékelések nyilvánosságra hozására 

A kapcsolattartás formái 

 szóbeli tájékoztatás 

 beszámolók, jelentések 

 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, való részvétel 

 a fenntartó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása 
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 speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez, gazdálkodásához, szakmai 

munkájához kapcsolódóan 

 statisztikai adatszolgáltatás 

 az intézmény működésének és tartalmi munkájának értékelése 

Gyakoriság: éves munkaterv és szükség szerint 

 

Gyermek programokat ajánló kulturális intézményekkel, szolgáltatókkal  

Kapcsolattartó: az intézmény vezetője, és az intézményvezető-helyettes 

A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermek műsorok, előadások szervezése, lebonyolítása. 

A kapcsolat formája: intézményen belül, és intézményen kívüli kulturális programok látogatása 

a gyermekekkel, illetve ajánlása a szülők felé. 

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

véleményének kikérésével. 

 

Egyházak és óvoda és bölcsőde kapcsolata 

Kapcsolattartó: Az egyházak képviselőivel az intézmény vezetője tartja a kapcsolatot. 

A kapcsolat tartalma: Vallásgyakorlással összefüggő jogok, kötelezettségek megállapítása az 

alkalmazottakra az Nkt. Vhr.3. § 8) bek. foglaltak megtartásával történik. 

Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői igény szerint, 

szakképzett hitoktatóval szervezhető, akit az egyház és szülők bíznak meg. Az óvoda biztosítja 

a vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket. A hit és vallásoktatás idejének és 

helyének meghatározásához be kell szerezni a szülői szervezet véleményét. 

Az óvodában szervezett hitoktatás szabályait a Házirend tartalmazza. 

 

Pedagógiai Oktatási Központ 

Kapcsolattartó: intézményvezető 

A kapcsolat tartalma: Az intézményvezető kapcsolatot tart a Pedagógiai Oktatási Központ 

vezetőjével. A POK éves munkatervének, továbbképzési tervének, havi programterveinek 

megismerése, az érdeklődés szerinti részvétel biztosítása a következő területeken 

 a műveltségterületi és tantárgygondozói hálózat működtetését 

 szaktanácsadói kirendelés 

 a pedagógiai tájékoztatási tevékenység 

 tanügy-igazgatási tájékoztatási tevékenység 
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 a pedagógiai-értékelési feladatok 

 a továbbképzési, szakmai konferenciák, tájékoztatók szervezése 

 a belső pedagógiai értékelési rendszer kialakítását segítő szaktanácsadók bevonása 

 megjelenő igény szerint szakmai segítség kérése 

 szaktanácsadás 

 POK munkatársak meghívása szakmai napjainkra 

 

 Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás (Hajdúbagosért 

Közalapítvány, Hajdúbagos Sportegyesület, Kisködmön civil szervezet) 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a 

támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény 

 anyagi helyzetéről 

 a támogatással megvalósítandó elképzeléséről és annak előnyeiről 

 az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást 

vezessen, hogy abból megállapítható legyen a támogatás felhasználásának módja, 

célszerűsége, valamint a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

Az intézményvezető feladata, hogy az óvoda számára minél több támogatót szerezzen, s azokat 

megtartsa. 

 XV. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatok 

  

1.  Az ünnepélyek rendje 

 Az óvoda hivatalos ünnepélyei: 

 Őszi ünnepkör      - Gyümölcsnap 

                     -  Idősek világnapja  

 Téli ünnepkör:      - Mikulás 

                                             - Karácsonyi ünnepség: óvodai, községi, idősek otthona. 

                                             - Farsangi mulatság 

 Tavaszi Ünnepkör:- Húsvét, 

                              - Anyák napja, 

                              - Évzáró, 

                              - Gyermeknap 
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 Hagyományos környezetvédelmi napok: 

•     ÁLLATOK VILÁGNAPJA 

•     MADARAK-FÁK NAPJA 

•     FÖLD NAPJA 

•     KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP 

•     VÍZ NAPJA 

Az óvodai ünnepeket, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan az óvoda Pedagógiai 

Programja tartalmazza. 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos 

felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg, melyet az intézmény évente, 

a közzétételi listában elektronikus formában az óvoda honlapján is megjelentet. A felelősök a 

rendezvényekre vonatkozó feladatterveiket a munkatervben jelölt határidőre elkészítik, és 

tartalmuk szerint szervezik meg az ünnepséget.  

 

Az ünnepélyek, megemlékezések a gyermekek nemzeti identitástudatának fejlesztésére, 

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

örömére, közösség formálására szolgálnak. 

 

Hagyományok 

 A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának 

feladata, tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény 

hagyományai fennmaradjanak. 

 A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének 

megőrzése, növelése. 

 

A hagyományápolás eszközei: 

 Ünnepségek, rendezvények 

 Egyéb eszközök (pl. kiadványok) 

 

Az intézmény hagyományai érintik 

 az intézmény ellátottjait 

 a felnőtt dolgozókat 

 a szülőket 
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A hagyományápolás érvényesülhet az intézmény 

 jelkép használatával 

 gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével 

 az intézmény belső dekorációjával 

 

2.  A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

 A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

 A nemzeti ünnepélyek, megemlékezések megtartása a gyermekek nemzeti 

identitástudatának és hazaszeretetének mélyítése. 

 A közösségi élet formálását szolgáló egyéb helyi hagyományok ápolása. A közös 

ünnep, cselekvés a gyermekeket egymás megbecsülésére és tiszteletére nevelje. 

 A hagyományápoló feladatokat, időpontokat, felelősöket a munkaterv határozza meg. 

 A rendezvények, ünnepélyek lelkiekben gazdag, megfelelő színvonalú előkészítése,  

 A gyermekek – az életkori sajátosságok, képességeket és a rátermettséget figyelembe 

vevő felkészítettségének biztosítása, 

 A csoportok a honlapon, és a faliújságokon adnak hírt a programokról. 

 Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok részvétele 

kötelező az alkalomhoz illő öltözékben. 

 

 A nevelőtestület munkatervben rögzített döntése alapján bizonyos rendezvényeket, 

ünnepélyeket intézményi szinten, másokat a gyermekcsoportok keretein belül tartunk meg oly 

módon, hogy fejlessze a gyerekek érzelmi kötődéseit, de ne legyen megterhelő a kicsik számára 

sem.  

Lobogózás szabályai 

 A 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében „A nemzeti lobogót állandóan 

kitűzve kell tartani.” 

 A kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a 

középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel lobogózás 

szabályait. 

 A zászló állandó minőségének megtartásáról a vezető gondoskodik. 

 

cdp://1/A0000132.KOR/
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XVI. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

  1. Az egészségügyi felügyelet biztosítása 

1. Az intézményvezető és az óvoda gyermekorvosa, fogorvosa és védőnője közötti 

szerződéses megállapodás alapján az egészségügyi ellátás a következőkre terjed ki: 

 a gyerekek törzslapozó vizsgálata, 

 szemészeti vizsgálata különösen a színlátás, látásélesség  

 hallásvizsgálat, 

 iskolaérettségi vizsgálat végzése, 

 a beteg gyerekek aktuális orvosi kezelésre utalása. 

 fogászati szűrés évente egyszer 

 a fejtetvesség megelőzése érdekében a gyermekek hajának rendszeres ellenőrzése 

a védőnő által. 

2. Szülők tájékoztatása az orvosi vizsgálatok időpontjáról és megállapításáról 

A gyermekekkel kapcsolatos vizsgálatok elvégzéséhez a szülő írásbeli beleegyezését 

kérjük. Amennyiben az orvosi vizsgálatok elvégzéséhez a szülő nem járul hozzá, erről 

írásban kell nyilatkoznia. A gyermekek az óvodában kötelező oltást nem kapnak. 

 

 

 

XVII. Az intézményi védő, óvó előírások  

1. A biztonságos intézmény feltételeinek megteremtéséről való rendelkezés 

 A biztonságos intézmény működtetésének megteremtése céljából az épület 

kapuját a nap folyamán zárva tartjuk a gyermekek testi-lelki védelme, továbbá a 

személyi és a vagyonvédelem biztosításának érdekében.  

 A hivatalos ügyintézés az óvodavezető irodájában történik 

 A gyermekek biztonsága és testi épsége érdekében az óvodában a szülők által 

betartandó előírásokat a Házirend tartalmazza. 

2. Intézményi védő, óvó előírások az intézmény alkalmazottai számára 

 Az intézmény épületében és udvarán 

 A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése 

érdekében, a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó 

feladat. 
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 Az intézmény vezetőjének feladata olyan munkafeltételek megteremtése, 

amelyek a baleseteket, vészhelyzeteket kizárják. 

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

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

azonnal jelenteni az óvodavezetésnek.  

 Amennyiben lehetséges, a balesetveszélyt azonnal meg kell szüntetni (pl. betört 

ablakból kiszedni az üvegszilánkokat, kiszakadt kapcsolót szigetelő szalaggal 

leragasztani, kiömlött folyadékot feltörölni stb.). 

 Az udvari élet balesetmentességének biztosítása érdekében a balesetveszélyes 

játékokat azonnal el kell távolítani. 

 Az udvaron különös figyelmet kell fordítani a játékok rendeltetésszerű 

használatára, különösen a mászókák esetében. 

 Mind a szülőknek, mind az intézmény dolgozóinak fokozott figyelmet kell 

fordítani a kapu biztonsági zárjának kezelésére. 

 Az intézmény csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat, melyeket az 

óvodapedagógusok kötelesek a használati utasítás szerint alkalmazni. 

 Az intézmény  valamennyi dolgozója baleset esetén köteles elsősegélyt nyújtani, 

a balesetet okozó veszélyforrást tőle telhető módon azonnal megszüntetni. 

 Baleset esetén az óvodavezetést, a szülőt azonnal értesíteni kell, amennyiben 

szükséges, orvost, mentőt kell hívni, részletes eljárást a Munkavédelmi 

szabályzatunk tartalmazza. 

 Ha mentővel való szállításra kerül sor, az óvodapedagógus elkíséri a gyermeket. 

 A gyermek szüleit értesíteni kell, ha lehet, ő kísérje el, illetve menjen gyermeke 

után az orvoshoz. 

 Az intézmény vezetőjének minden balesetet ki kell vizsgálnia, ami az óvodában 

történt. 

 Tisztáznia kell a kiváltó okokat, az elkerülés lehetséges módjait, a szükséges 

intézkedéseket végre kell hajtani. A legkisebb sérülést is be kell írni a sérülési 

naplóba. 

 Séták alkalmával minden esetben biztosítani kell a szükséges felnőtt felügyeletet 

(csoportonként 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka). 

Az intézmény vezetőjének felelőssége: 
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 hogy az intézményben keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve 

tartály felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási 

munka kivételével nem végezhető 

 hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a 

legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s 

csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet 

 hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen 

– az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével 

 hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak 

be 

 a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős feladata 

a gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a 

veszélyforrásokra (csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) 

valamint a bekövetkezett baleset utáni eljárással kapcsolatos szabályok 

megfogalmazása, a teendők ismertetése 

 a veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, 

illetve azok tartalmát legalább évente kétszer ismertetni kell 

 évente az intézmény egész területe felmérésre kell, hogy kerüljön a védő, óvó 

intézkedések szükségessége. 

Az intézmény alkalmazottak felelőssége: 

 Olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások, magatartási formák kialakítására. 

 A foglalkozások során az intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell alakítani a 

gyermekekben a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, át kell 

adni a baleset-megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, 

fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében. 

 Fejleszteni kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését. 

 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 épület és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére. 
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 Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, 

testi épségére. 

 Veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. 

 A gyermekek és az óvodavezető figyelmét folyamatosan fel kell hívni a 

veszélyhelyzetekre. 

 Az azonnali veszélyelhárítás a baleset megelőzése érdekében. 

 Az óvodapedagógus a foglalkozásokra csak olyan sajátkészítésű és kereskedelemben 

gyártott eszközöket vihet be a gyermekeknek, amely megfelel a jogszabályban jelzett 

megfelelőségi követelményeknek. 

 

3.A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

 Az intézmény vezetőjének feladata: 

a) A munkavédelmi szemlék rendszeres lebonyolítása. 

b) Védő óvó rendszabályok meghatározása az intézményi csoportszobák, egyéb helyiségek, az 

udvar, intézményen kívüli tartózkodás idejére. A gyermekekkel betartandó szabályokat a 

korosztálynak megfelelő szinten a csoportos óvónők ismertetik. 

c) Az alkalmazottak ellenőrzése annak érdekében, hogy az óvoda területén a gyermekekre 

veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb 

szerelési, karbantartási tevékenység idejéig, és csak az azzal dolgozók állandó felügyelete 

mellett lehet, s gyermek a közelében nem tartózkodhat. 

d) Az óvodapedagógusok és dajkák ellenőrzése a csoportszobában, az óvoda egyéb 

helyiségeiben, az udvarán betartandó védő óvó rendszabályok betartatása tekintetében, 

valamint az óvodán kívüli rendezvényen. Kiemelten ellenőrzi a játszóudvaron gyermekeket 

felügyelő óvodapedagógusok  felügyeleti tevékenységének megfelelőségét. 

e) Munkavédelmi felelőst jelöl ki, aki részt vesz a munkavédelmi szemléken, figyelemmel 

kíséri az intézmény területén a baleset források keletkezését és megszüntetését, nyilvántartja a 

baleseteket, részt vesz a kivizsgálásban. 

  

 Minden óvodapedagógus és kisgyermeknevelő feladata, hogy: 

 a) Az intézményben való tartózkodás során a gyermekek által betartandó védő, óvó előírásokat 

írásba kell foglalni, ezeket a gyerekeknek oktatni kell. A gyermekekkel az egészségük és testi 

épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a 

tilos és az elvárható magatartásformákat az óvodai és bölcsődei nevelési év megkezdésekor, 
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valamint szükség szerint minden olyan esetben, ha a csoport intézményen kívüli programon 

vesz részt, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés 

tényét és tartalmát dokumentálni kell a csoportnaplóban. 

b) A gyermekek egészsége, testi épsége megőrzéséhez szükséges ismeretek elsajátításáról 

meggyőződjék, folyamatos betartatásáról gondoskodjon. Ha az egyes védő, óvó előírást 

megszegik, ismételten fel kell hívni a gyermekek figyelmét a betartásukra. Az előírások 

begyakorlására játékot kell kezdeményezni.  

d) Amennyiben azt észlelik, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, 

a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

e) Haladéktalanul jelezzék az óvodavezető felé azokat a veszélyhelyzeteket, melynek 

megszüntetéséért az óvodavezető felelős. 

f) Minden váratlan helyzetben is  gondoskodjanak a gyermekek biztonságáról. 

 

Az intézmény nem pedagógus alkalmazottainak feladata, hogy: 

a) a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, 

testi épségére,  

b) a veszélyforrást jelentő munkahelyüket, a munkavégzéshez szükséges eszközeiket mindig 

zárják a gyermekek elől, illetve a veszélyforrást jelentő anyagokat (pl. tisztítószer, festék, 

hígító) körültekintően használják, és a munka végeztével gondosan zárják el.  

 4. A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

  Az óvodavezető feladatai: 

a) Intézkedési kötelezettség áll fenn: 

Nem súlyos balesetek esetén: 

 intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel,  

 a kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi 

a fenntartónak, valamint átadja a gyermek szülőjének, egy példány megőrzéséről 

gondoskodik,  

 ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor 

e tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet. 

Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok: 

 súlyos baleset esetén azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartójának,  
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 legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy 

bevonásával gondoskodik a baleset kivizsgálásáról. 

b) Lehetővé teszi az óvodai és bölcsőde szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek 

kivizsgálásában. 

c) Intézkedik minden gyermekbalesetet követően arról, hogy a megtörtént balesethez hasonló 

eset ne történhessen meg. 

  

Az óvodapedagógus és a kisgyermeknevelő feladata: 

a) A balesetet azonnal jelenti az óvodavezetőnek, illetve az óvodavezető távolléte esetében a 

helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a baleset jelentéséről, közreműködik a baleset 

kivizsgálásában. 

b) Közreműködik az óvodai és bölcsődei szülői szervezet tájékoztatásában és a 

gyermekbalesetek kivizsgálásában 

c) Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre, az óvodavezető 

megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. 

d) Nem súlyos balesetekkel kapcsolatban: közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést 

okozó gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásában, e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel, 

jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem 

tartható. 

e) Súlyos balesetekkel kapcsolatban: a nem pedagógus alkalmazott feladata, hogy az 

óvodavezető utasításának megfelelően működjék közre a gyermekbaleseteket követő 

feladatokban. 

  

XVIII. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 

  Teendők rendkívüli esemény, bombariadó esetén 

1. Bombariadó elrendelése illetve rendkívüli esemény esetén az intézkedés az 

óvodavezető, távolléte esetén a helyettesítési rend szerinti illetékes feladata. 

2. Bombariadó és egyéb rendkívüli esemény tűz, földrengés stb. esetén az óvoda 

épületét ki kell üríteni! A gyermekeket azonnal, késlekedés nélkül ki kell menekíteni. Ha az 

időjárás fedett helyet követel, akkor a gyermekeket egy másik intézménybe kell menekíteni (az 

Idősek Otthonába vagy a Polgármesteri Hivatalba.) A gyermekek veszélytelen kimenekítésében 

minden óvodai alkalmazott közreműködik, s a menekülési helyen részt vesz a gyermekek 

felügyeletében. Az óvónők, dajkák saját csoportjukhoz tartozó gyermekekre felügyelnek, egyéb 
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alkalmazottak a jelen lévő legmagasabb beosztású, ha nincs ilyen, akkor a legidősebb 

óvodapedagógus (menekülési helyszín parancsnoka) utasításait teljesítik, aki a menekülési 

helyen való tartózkodás ideje alatt minden felmerülő kérdésben a gyermekek biztonságát szem 

előtt tartva legjobb belátása szerint intézkedni köteles. 

3. A menekítési teendők: 

a) Tűzriadó terv alapján menekülés, 

b) Értesítendő: rendőrség tűzoltóság, önkormányzat. Az értesítést az óvodavezető teszi meg, 

távolléte esetén a helyettesítési rendnek megfelelően történik. 

c) Az intézmény előtt ügyeletet tart az illetékes vezető, távolléte esetén helyettesítési rend 

szerint illetékes vezető, a szülők megnyugtatása érdekében. 

4. A bombariadó lefújása, illetve egyéb rendkívüli esemény megszűntének 

megállapítása az óvodavezető, távolléte esetén a helyettesítési rend szerinti illetékes feladata. 

Akkor teheti meg, ha a hatóságok egyértelműen megállapították, hogy vakriasztás történt, vagy 

hatástalanították a bombát, illetve kimondták a veszély elhárulását. Ez esetben értesíti az 

illetékes a menekülési helyszín parancsnoka feladatot ellátó óvodapedagógust, aki a menekülési 

helyszínen tartózkodó óvodapedagógusokkal és az egyéb alkalmazottakkal együtt 

visszavezetteti a  csoportokat. 

 

XIX. Azon ügyek, amelyekben a szülői szervezetet az SZMSZ véleményezési, 

egyetértési joggal felruházza 

 Azokban az ügyekben, melyekben jogszabály rendelkezése alapján az óvodaszék egyetértési 

joggal rendelkezik, ezen ügyekben a szülői szervezet gyakorol egyetértési jogot. 

 

XX. Azon kérdések szabályozása, amelyek meghatározását jogszabály előírja 

  A szakmai dokumentumok nyilvánossága 

1. A dokumentumok kötelező nyilvánossága  

a) Az intézmény közfeladatot lát el, jogszabályban meghatározottaknak megfelelően köteles a 

közérdekből nyilvános működési alapdokumentumait nyilvánosságra hozni, mely 

kötelezettségének eleget tesz a dokumentumok megtekintési helyének megjelölésével, a 

tájékoztatást adó személy kijelölésével, valamint a tájékoztatás időpontjának 

meghatározásával. 
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b) A közérdekből nyilvános dokumentumok hozzáférhetősége: 

 A közérdekből nyilvános dokumentumok hivatalos tárolási helyei, ahol megtekinthetőek: 

     intézményben: az iroda  

 Az intézményvezető a felelős azért, hogy mindig az érvényben lévő, hatályos dokumentumok 

legyenek itt elhelyezve.  

 A helyiségben 1 hiteles példányt kell tartani a következő dokumentumokból:  

•     óvodai pedagógiai (nevelési) program, bölcsődei szakmai program, 

•     SZMSZ,  

•     Házirend,  

•     éves munkaterv,  

 A dokumentumok hozzáférhetőségét az érdeklődők számára oly módon kell biztosítani, hogy 

azok helyben olvashatók, tanulmányozhatók legyenek.  

c) Tájékoztatást adó személy: az intézményvezető és a vezető-helyettes 

Tájékoztatás időpontja: Évente egy alkalommal az óvodavezető szervezett formában 

ismerteti a dokumentumok tartalmát. Szülői értekezleteken is tájékoztatást nyújt a szülők 

számára, melyet aláírásukkal igazolnak. Szóbeli tájékoztatást is kérhetnek az óvodavezetőtől 

vagy az óvodapedagógusoktól a dokumentumok tartalmát illetően előre egyeztetett időpontban. 

d) Az SZMSZ mellett a házirendet is nyilvánosságra kell hozni, valamint egy példányát a 

gyermekét beíratni kívánó szülő kezébe kell adni. 

A házirend nyilvánosságra hozatala a szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség 

folyamatos biztosítása érdekében az intézmény épületében kifüggesztjük. A házirend, szülők 

számára történő átadásáért a vezető a felelős.  

f) a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (a továbbiakban: óvodai 

szakvélemény). 

A hitelesítés módja: az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes által aláírt, 

dátummal, bélyegzővel ellátott okirat. Jobb felső sarkában iktatószám szerepel. 

 

XXI. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítésének rendje 

 

1.A Szabályzat célja: 

Az Intézmény működése során keletkező iratok elektronikus úton történő létrehozásának, 

archiválásának, továbbításának, valamint az elektronikus úton érkező iratok kezelésének, 
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megőrzésének szabályzása. 

 

2.A Szabályzat személyi hatálya: 

A Szabályzat minden dolgozó számára kötelező érvényű, aki munkája során iratkezeléssel, 

illetve elektronikus iratkezeléssel kapcsolatba kerül. A szabályzat bizalmas információkat 

tartalmaz az Intézmény működését illetően, ezért tartalma SZOLGÁLATI TITOK! 

 

3.A Szabályzat betartásának ellenőrzése: 

A Szabályzat betartásának ellenőrzése az intézményvezető feladata, melyet rendszeres 

időközönként elvégez. Az ellenőrzés végrehajtása előzetes bejelentés nélkül történik! 

 

4.A Szabályzat tárgyi hatálya: 

 kiterjed a védelmet élvező iratok teljes körére, felmerülésük és feldolgozási helyüktől, 

idejüktől és az iratok fizikai megjelenési formájuktól függetlenül,  

 kiterjed az intézmény tulajdonában lévő, valamennyi informatikai berendezésre, 

valamint a gépek műszaki dokumentációira is, 

 kiterjed az informatikai folyamatban szereplő összes dokumentációra (fejlesztési, 

szervezési, programozási, üzemeltetési), 

 kiterjed a rendszer- és felhasználói programokra, 

 kiterjed az adatok felhasználására vonatkozó utasításokra, 

 kiterjed az adathordozók tárolására, felhasználására. 

5. Elektronikusan előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet 

a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött 

papíralapú nyomtatvány, 

b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 

c) elektronikus okirat, 

d) elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatvány. 

 Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer 

alkalmazásával elektronikus úton előállított, elektronikusan tárolt irat. 

Az óvoda és bölcsőde által használt nyomtatvány 

a) a felvételi előjegyzési napló, 

b) a felvételi és mulasztási napló, 
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c) az óvodai csoportnapló, 

d) az óvodai törzskönyv, 

e)óvodai egészségügyi törzskönyv 

 

 Az elektronikus iratkezelés (adatkezelés) során használt fontosabb fogalmak. 

 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

 Különleges adat: 

 a)faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-

képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes 

adat, 

 b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes 

adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 

 Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében 

lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben 

keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában 

rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 

gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti 

felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, 

a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a 

gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

 

ÉRTELMEZÉSEK: 

Elektronikus irat:  számítástechnikai program felhasználásával elektronikus formában 

rögzített, készített, elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai 

adathordozón kezelnek, tárolnak; 

Funkciók: 

Érkeztető: a küldemény küldőjét, érkeztetőjét, belső címzettjét, az érkeztetés dátumát, az 

elektronikus úton érkezett küldemény sorszámát, a küldemény adathordozóját, fajtáját és 
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érkezési módját rögzíti az iktatókönyvben, vagy külön érkeztető könyvben. Az érkeztetési 

adatok rögzítése, megtekintése, módosítása, lezárása, a küldemény bontása. 

 

Szignáló: az ügyben eljárni illetékes vezető kijelöli a szervezeti egység és/vagy ügyintéző 

személyt, az ügyintézési határidő és a feladat meghatározása az érkeztetési vagy iktatási 

iktatókönyvben személyesen vagy a szignáló írásbeli utasítása alapján. 

 

Iktatást végző: az irat nyilvántartásba vétele, iktatószámmal való ellátása az irattári tervnek 

megfelelően az iktatókönyvben. Az iratot továbbíthatja a vezetőnek, feljegyzést rögzíthet, 

ügyiratot lezárhat, irattárba tehet, az ügyiratot/iratot expediálhatja, továbbíthatja. 

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, 

feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. 

Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása 

is. 

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 

helyétől. 

 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik. 

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki / vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat 

meg.  

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki / vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok 

feldolgozását végzi. 

 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 
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Adatbiztonság: az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles 

gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a 

megsemmisülés ellen. 

 

Iratnak minősül: 

Minden olyan írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat, amely valamely szerv 

működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, 

bármilyen eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett, kivéve a megjelentetés 

szándékával készült újság, folyóirat, vagy könyvjellegű kéziratok. 

 

Iratkezelő: Az a személy, aki munkája során irattal foglalkozik, iratot hoz létre, továbbít, vagy 

fogad. 

 

Ellenőrzés: Az a folyamat, amikor a Szabályzat betartását a vezető ellenőrzi. 

Az iratkezelés elektronikus technikai feltételeinek biztosítása a rendszergazda hatáskörébe 

tartozik. Az iratkezelés szakmai felügyeletét az óvodavezető látja el. A vezető a szakmai 

felügyelet keretén belül: 

 rendszeresen, illetve szúrópróbaszerűen ellenőrzi az iratkezelési tevékenység 

szabályszerűségét, 

 az észlelt problémákról tájékoztatja az érintett felelőst, 

 ajánlásokat fogalmaz meg a szabálytalan vagy ésszerűtlen gyakorlat megváltoztatása, 

illetve az ügyviteli folyamatok megszervezése körében. 

 

Elektronikus Iratok létrehozása: 

Elektronikus irat létrehozása számítástechnikai eszközökkel történik. Az elektronikus úton 

keletkezett iratnak számítástechnikai eszközökön történő tárolása fájlokban történik. 

Az elektronikus iratokat lehetőleg olyan eszközön és formátumban kell létrehozni, melyek a 

felhasználás helyétől függetlenül ugyan azt az eredményt nyújtják. Kerülni kell a nem járatos 

fájlformátumok használatát és egyúttal törekedni kell a népszerű formátumok használatára. 

Minden fájlnak három fő tulajdonsága van: 

 név, 
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 kiterjesztés, 

 hely, 

továbbá,  az iratkezelés szempontjából fontos tulajdonságai (attribútum): 

 létrehozás dátuma, 

 utolsó módosítás dátuma, 

 utolsó hozzáférés dátuma, 

 rejtett, írásvédett 

Az elektronikus úton létrehozott iratok végleges, jóváhagyott változatát ki kell nyomtatni, 

el kell látni a megfelelő azonosítókkal, továbbá megőrzés céljából archiválni kell.  

Azokat a dokumentum fájlokat, melyek várhatóan nem változnak meg, vagy nem cél a 

későbbiekben a megváltoztatása, írásvédetté kell tenni! (a kívánt fájlra jobb egérgombbal 

kattintva a Tulajdonság menüpont alatt az írásvédett tulajdonságba bal egérgombbal kattintva 

pipát kell tenni. Ettől kezdve a fájlt csak más néven lehet elmenteni, az eredeti tartalom nem 

változik meg.) 

Fájlok elnevezéseinek alapelvei: 

 A fájl neve lehetőleg utaljon a tartalomra, a későbbi könnyebb azonosíthatóság 

érdekében, 

 A fájl nevében a szóköz karaktereket lehetőség szerint _ karakterrel kell helyettesíteni, 

 Ha lehetséges, kerülni kell az ékezetes betűk használatát, 

A fájlok elhelyezése mappákban történik. Az összetartozó fájlokat célszerűen egy mappában 

kell elhelyezni. A mappa nevének megválasztásakor a fájl elnevezéseinek alapelveit kell 

betartani. 

 

Elektronikus iratok küldése, fogadása 

Az elektronikus iratok e-mailben továbbíthatók, valamint elektronikus iratot e-mailben 

fogadhatunk. Elektronikus iratot Interneten keresztül le lehet tölteni, ki lehet tölteni.  

Az e-mailben érkező elektronikus iratot úgy kell tekinteni, mintha az hagyományos úton 

érkezett volna. Lehetőség szerint ki kell nyomtatni, iktatni kell, az iktatás során fel kell tüntetni 

az e-mail feladóját, az érkezés időpontját, illetve a sorszám előtt „e-mail” szöveggel kell külön 

is megjelölni, valamint papír alapon is meg kell őrizni. 

Az elektronikus úton elküldött irat megérkezéséről lehetőség szerint igazolást kell kérni! Az 

igazolásról kapott dokumentumot papír alapon meg kell őrizni és az irathoz kell csatolni. 
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Programok 

A rendszerben keletkezett iratok a rendszeren belül kerülnek létrehozásra, az adatbázisának, 

belső folyamatainak segítségével. Az ilyen módon létrejött iratokat nyomatatás után 

Iratkezelési szabályzatnak megfelelően meg kell őrizni. 

A (étkezési program) rendszerben keletkező iratok a rendszeren belül kerülnek létrehozásra, a  

adatbázisának, belső folyamatainak segítségével. Az ilyen módon létrejött iratokat nyomtatás 

után az Iratkezelési szabályzatnak megfelelően meg kell őrizni. 

 

Archiválás, biztonsági mentések 

Az archiválás, biztonsági gyorsmentés USB adattárolókra történik. Emellett CD, DVD 

adathordozóra történnek az éves archiválások. 

Az programok rendelkeznek olyan funkcióval, melyek segítségével az archiválás elvégezhető, 

az így kapott fájlok segítségével a biztonsági mentéskori állapot visszaállítható. A funkcióval 

létrehozott fájlokat egy erre a célra rendszeresített USB adathordozóra kell másolni, és kell 

őrizni. Mindkét program esetében a havonta egyszer, ebédbefizetés után, illetve frissítés után 

el kell végezni. 

 

Ennek során: 

 Fogadja az alkalmazásokkal kapcsolatos hibabejelentéseket, gondoskodik a felmerült 

problémák minősítéséről, számítástechnikai jellegű hibák esetén azok megoldásáról. 

 Az egyes alkalmazásokhoz felelősként kijelölt munkatársak gondoskodnak az 

adatbázisok rendszeres mentéséről, a frissítések telepítéséről, tárolják a mentések 

adathordozóit. 

 Ha a mentés CD lemezre történik, úgy célszerű arról másolatot is készíteni és évente 

minimum egy alkalommal - az adatbiztonság érdekében - ellenőrizni az olvashatóságot. 

 

Az óvoda vezetője felelős: 

 az iratok szakszerű és biztonságos megőrzéséért az elektronikus úton előállított 

papíralapú nyomtatványok iktatási rendszerének kialakításáért, működtetéséért, 

felügyeletéért, 

 kijelöli a számítástechnikai rendszerének biztonsági követelményeiért általánosan és a 

rendszer üzemeltetéséért önállóan felelős személyt, 
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 az Iratkezelési Szabályzat elkészítéséért, jóváhagyásáért, szabályszerűségéért és a 

feladatoknak megfelelő célszerűségéért, 

 a szervezeti egységek vezetőivel együttműködve az iratkezelés személyi és szervezeti 

feltételeinek kialakításáért, 

 az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséért, a 

szabálytalanságok megszüntetéséért, szükség esetén a szabályzat módosításának 

kezdeményezéséért, 

 az iratkezelést végző, vagy azért felelős személy szakmai képzéséért és 

továbbképzéséért, 

 egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokért. 

 

A hozzáférési jogosultságokat névre szólóan kell dokumentálni. A dokumentumok tárolása és 

kezelése a vezető feladata. A jogosultságokat a szervezeti egységek vezetőinek egyénekre 

bontott jogosultsági javaslata alapján a vezető állítja össze.  

 

 

6.Az iratkezelés szervezeti rendje 

 

A szabályozás célja: Az óvoda iratkezelését úgy kell megszervezni, és az adatokat úgy kell 

rögzíteni, hogy: 

 az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen, 

 szolgálja az óvoda és annak valamennyi szervezeti egysége rendeltetésszerű működését, 

feladatainak eredményes és gyors megoldását, 

 az irattári tervben meghatározott ideig biztosítsa az iratok épségben és használható 

állapotban való őrzését és a maradandó értékű iratok levéltári átadását. 

 

Az ügyvitel és ügyiratkezelés szervezeti rendje, a felügyeletet ellátó vezető 

 

Az óvodai és bölcsődei feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, 

az ügyeket kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény vezetője irányítja az 

alábbiak szerint: 

A vezető 

 elkészíti és kiadja az intézmény ügyviteli és iratkezelési szabályzatát 
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 jogosult az intézménybe érkező küldemények felbontására (ha ezt az fenntartja 

magának) 

 jogosult kiadványozni 

 kijelöli az iratok ügyintézőit 

 meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét 

 ellenőrzi, hogy az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat 

előírásai szerint történjen 

 figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változásainak 

megfelelően módosítja az iratkezelési szabályzatot  

 előkészíteti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását 

 intézkedéseket kezdeményez az iratkezelési hiányosságok megszüntetése érdekében 

 az irattári anyag károsodását előidéző rendkívüli esemény alkalmával közreműködik a 

hibaelhárítás és az anyagmentés megszervezésben 

 rendszeresen ellenőrzi az irányítása alá tartozó ügyintézés és iratkezelés jelen 

szabályzatban foglaltaknak megfelelő végrehajtását, 

 informatikai rendszer vonatkozásában meghatározza az üzemeltetéssel és ellenőrzéssel 

kapcsolatos munkakörhöz szükséges informatikai ismereteket, kijelöli a 

számítástechnikai rendszer biztonsági követelményeiért felelős és a rendszer 

üzemeltetéséért önállóan felelős személyt 

 jelen szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján ellenőrzi az iratok 

védelmét és az iratkezelés rendjét 

 

Az iratkezelési feladatok megosztása a vezető helyettessel. 

Minden, olyan küldeményt, amely az intézmény címére, illetve a foglalkoztatottak nevére 

érkezett, hivatalos dokumentumnak kell tekinteni. 

 átveszi az intézményhez érkezett küldeményeket 

 megtörténik az érkeztetés 

 gondoskodik az egyes dokumentumoknak a szervezeti egységekhez, illetve az „s.k” 

jelzésű küldemény esetén a címzetthez való eljuttatásáról 

 a küldemények átadás – átvételét dokumentálja 

 gondoskodik az ügyintézés során készült, nem minősített kiadmányok (intézkedések, 

levelek, táviratok, csomagok) postai feladásáról, elkészíti a feladó jegyzéket 

 végzi a külső és belső kézbesítést 
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 rögzíti a vezetői szignálás adatait függetlenül attól, hogy iktatott iratról vagy nem 

iktatásköteles, érkeztetett küldeményről van szó 

 végzi a külső küldemények iktatását, ennek során előzményt keres, elvégzi az elő- és 

utóiratok szerelését, főszám iktatást vesz fel az irattári tervnek megfelelően a vezető 

utasítása alapján 

 intézi az érkeztetett, illetőleg iktatott iratok irányítását, intézményen belüli továbbítását 

 az intézmény közvetlenül (faxon vagy e-mailben, esetleg személyes kézbesítéssel) 

érkezett küldeményeket nyilvántartásba veszi (érkezteti) az intézmény Érkeztető – 

könyvébe 

 a szervezeti egységhez kiadmányozás céljából érkezett iratok esetében rögzíti a 

kiadmányozás megtörténtét, időpontját 

 iktatja a belső kezdeményezésű iratokat 

 az intézmény tevékenységéhez tartozó, kiadmányozásra kerülő azon iratok esetében, 

amelyekből külső továbbításra szánt dokumentumok keletkeznek, gondoskodik a 

borítékok címzéséről, a szükséges mellékletek csatolásáról. 

 ellenőrzi és postai feladásra előkészíti a küldeményeket (expediálás) 

 kezeli a kézi irattárat, a kézi irattári feljegyzéseket rögzíti 

 amennyiben a küldemény nem az óvoda illetékességébe tartozik, átadja az illetékes 

szerv részére és az átadás tényét a rögzíti 

 a kézi irattárból a még nem selejtezhető iratokat 2 évente elhelyezi az Irattárban. 

 biztosítja az óvoda 2 évnél régebbi elintézett iratainak rendszerezett irattári elhelyezését, 

kezelését és nyilvántartását 

 a vezető utasítása alapján megszervezi és lebonyolítja az iratselejtezéseket 

 a vezető utasítása alapján gondoskodik a történeti értékű iratoknak a szaklevéltár 

számára történő átadásáról. 

 

A számítógépes alkalmazások általános üzemeltetési, informatikai felügyeletének 

feladatai 

Az informatikai rendszeren belül elkülönítetten kell kezelni a személyes adatot és a törvények 

által meghatározott egyéb adatcsoportokat. Az egyes számítógépes alkalmazásokra a 

biztonsággal kapcsolatos, specifikus előírásokat meg kell határozni. A hozzáférési 

jogosultságok odaítélését a feladatteljesítés követelményeihez igazodva kell megállapítani.  
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A hozzáférési jogosultságok kiosztását, illetve megvonását a vezetői jóváhagyás után el kell 

végeznie. Az alkalmazások dokumentációját legalább két szinten, az üzemeltetési és kezelési 

előírások, a biztonsági követelmények szintjén kell összeállítani.  

A rendszergazda (ha van, ha nincs a vezető) feladata az intézmény által használt informatikai 

biztonsági koncepció (védelmi szükségletek megállapítása, védelmi intézkedések tervei és 

dokumentumai, jogosultsági) kialakítása az alábbiak figyelembe vételével: 

 

 a számítógépes (informatikai) alkalmazások különleges védelmi intézkedései 

 a biztonsági, védelmi intézkedések rendszeres ellenőrzése és felülvizsgálata 

 elkészíti az ellenőrzések és a felülvizsgálatok dokumentációját és védett helyen kell 

tárolni 

 meg kell határozni a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban, illetve az 

intézményben hivatalosan keletkezett dokumentumok megőrzési határidejét 

 ha a számítástechnikai rendszer üzemeltetése során kiderül a biztonság megsértése, 

illetve megsérülése, haladéktalanul meg kell kezdeni a vonatkozó intézkedések 

érvényesítését 

 az informatikai rendszert ért káresemények utólagos elemzését rendszeresen el kell 

végezni (pl.: hardver hibák, szoftver hibák, bejelentkezések, hozzáférési kísérletek, 

gondatlan kezelések, vírusok stb.) 

 a feladat- és hatáskörök szerint a biztonsággal foglalkozó előírásokat külön választva 

kell kialakítani és tárolni  

 a biztonsági szabályozásokkal kapcsolatos tennivalókat a munkaköri leírásban is 

szerepeltetni kell 

 a szoftverek beszerzése jogtisztán, megbízható forrásból történhet 

 a hardver és szoftver eszközöket az intézményen belül nyilván kell tartani 

 az intézményen belül szabályozni kell a számítástechnikai rendszerek használatának 

feltételeit 

 az informatikai rendszer használatára vonatkozó biztonsági előírások betartását 

ellenőrizni kell 

 javítás és karbantartás esetén a bizalmas adatokat (pl.: adatmentés és felülírásos törlés 

révén) védeni kell. 
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A hiányzó, illetve elvesztett iratok ügyének rendezése 

Az ügyirat elvesztése, jogtalan megsemmisítése, hiánya munkajogi felelősségre vonást von 

maga után. 

Az ügyirat elvesztésének, jogtalan megsemmisítésének, eltűnésének okát és körülményeit - az 

irat eltűnésének észlelésétől számított 3 munkanapon belül az intézmény vezetőjének ki kell 

vizsgálnia. 

 

Bélyegzőkkel kapcsolatos rendelkezések 

Az óvoda bélyegzőnek lenyomatát és a kiadmányozás rendjét jelen Szervezeti és Működési 

Szabályzat szabályozza. 

 

Az SZMSZ nyilvánossága: 

 A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az intézmény minden alkalmazottjával, 

valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel és meghatározott körben 

használják helyiségeit. 

 Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

 A hozzáférhetőség biztosítását jelen Szabályzat tartalmazza. 

 

XXII.  A nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan 

kérdés, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem 

kell, illetve nem lehet szabályozni 

 1. Az intézmény egészségvédelmi szabályai 

 Az intézmény működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

(továbbiakban ÁNTSZ) által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani (fertőtlenítés, 

takarítás, mosogatás stb.). Az intézmény egészségügyi ellátását biztosító szolgáltatóval az 

intézményvezető tart kapcsolatot. 

1.1 A dolgozók egészségvédelmi szabályai 

 Az intézmény mosogatójába csak egészségügyi könyvvel rendelkező személy 

léphet be. 

 Az egészségügyi előírások az intézmény dolgozóira is kötelező érvényűek. 

 Az intézménybe ittasan és kábítószer hatása alatt belépni tilos. 

 Az étkezés igénybevétele a törvényi előírásoknak megfelelően történik. 
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 A mosogatás, tálalás, tisztasági előírásokat, valamint az ételkiosztás, az 

ételtárolás, a HACCP előírásainak megfelelően kell elvégezni. 

 Ételt, ételmaradékot az intézményből kivinni tilos. A maradék tárolása az 

egészségügyi szabályoknak megfelelően történik. 

 Az intézmény dolgozóinak rendszeres egészségügyi ellenőrzése az év során 1 

alkalommal kötelező, melynek megszervezése az óvodavezető feladata. 

1.2 Az intézmény területén tartózkodó alkalmazottaktól, szülőktől és idegenektől 

elvárt egészségügyi szabályok: 

 Az óvoda 5 méteres körzetén belül és területén dohányozni tilos. 

 Az intézményen belül, továbbá az intézmény előtt szeszesital fogyasztása tilos. 

1.3 Gyermekekkel kapcsolatos egészségvédelmi szabályok, melyet az 

óvodapedagógusoknak szigorúan be kell tartani: 

 Beteg, lázas, gyógyszert szedő, lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi 

gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Az 

óvodapedagógusok nem adhatnak be a gyermekeknek semmiféle gyógyszert, 

köhögéscsillapítót, szemcseppet, orrcseppet stb. (kivétel allergia pipa, epilepszia 

elleni kúp). Egyéb esetben, ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel, 

házirendben foglalt feltételek teljesülése esetén az óvodavezető utasítására. 

 A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, le kell fektetni, és 

haladéktalanul el kell látni. Láz esetén meg kell kezdeni a lázcsillapítást. Szükség 

esetén azonnal orvost, mentőt kell hívni. Gondoskodni kell a szülők mielőbbi 

értesítéséről, mely annak a pedagógusnak a feladata, akinek műszakbeosztásában 

a gyermek megbetegedett. 

2. Alkalmazotti jogok gyakorlása 

 

 A dolgozók munkavégzésével kapcsolatos kötelességeket és jogokat a munka 

törvénykönyve szabályozza. A szakmai munkát végző pedagógusok mellett a többi dolgozó a 

nevelőmunkát közvetlenül vagy közvetve segíti. Az alkalmazotti közösséget, a nevelőtestületet 

és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, 

egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

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

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. Javaslattételi és véleményezési jog gyakorlásakor 

az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntési jogkör gyakorlójának kell mérlegelnie. A 
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döntést hozó személynek (közösségnek) az írásos javaslatra, véleményre álláspontját a 

javaslattevővel, véleményezővel írásban, szóbeli javaslat esetén szóban kell közölni legkésőbb 

a jogszabályban előírt határidőn belül. 

Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele jogszabályban előírt esetben. A 

jogkör gyakorlója csak úgy rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy vagy közösség az 

intézkedéssel ténylegesen egyetért. A döntési jog a rendelkező személy vagy testület számára 

kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a 

jogkör gyakorlója teljes felelősséggel tartozik döntése következményeiért egy személyben. – 

Testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50% + 1 fő) alapján dönt. Döntést hozó 

testület kétharmados jelenlétnél határozatképes. 

 A pedagógusetika normáinak betartása és betartatása 

A hivatáshoz méltó magatartás.(Munkaköri leírása minden dolgozónak tartalmazza). 

 

3.A telefonhasználat eljárásrendje 

 

A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma állapotban 

tarthatja magánál és csak kivételes, sürgős esetben használható. Az intézményi vonalas telefon 

kivételes, sürgős esetben használható magáncélra. A pedagógus a gyermekek között 

munkaidejében mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem az 

udvaron nem használhatja.  

 

 

 Pedagógusok használatába kerülő informatikai eszközök meghatározása 

1.   CD lejátszó 

1. DVD lejátszó 

2. Számítógép 

3. Nyomtató/fénymásoló 

4. Fényképezőgép 

5. Videó kamera 

4. A dolgozók általános munkarendje 

 A vezetők és az alkalmazottak általános munkarendje  

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. A 

vezető távolléte esetén az SZMSZ helyettesítési rendje alapján történik a helyettesítés. Az 
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óvoda zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét az intézmény vezetője 

állapítja meg. A munkaköri leírásokat a vezető készítik el. A munkaköri leírásokat minden 

nevelési év kezdete előtt felül kell vizsgálni, valamint minden olyan alkalommal, amikor 

munkaszervezési szempontból szükséges. 

 Az óvoda pedagógusainak általános munkarendje 

A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, mely a nevelőmunka előkészítéséhez és a 

gyermekekkel való foglalkozáshoz szükséges időből áll. Az óvodapedagógusok 

gyermekcsoportban nevelő munkával teljesített heti munkaideje 32 óra. Az óvodapedagógusok 

napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a vezető állapítja meg. 

A pedagógus köteles munkakezdése előtt 10 perccel korábban munkahelyén megjelenni! A 

gyermekek reggeli fogadását ellátó pedagógusnak érzelmi biztonságot kell adni minden 

gyermeknek.  

A munkából való távolmaradást előzetesen kérvényezni kell, hogy feladatellátásáról 

helyettesítéssel gondoskodni lehessen! Rendkívüli távolmaradást legkésőbb a munkaidő 

megkezdése előtt 2 órával jelezni kell a vezetőnek.  

Az egészségvédő és biztonsági rendszabályokat – a munka és balesetvédelmi szabályzat 

követelményeit, – fokozottan kell érvényesíteni az intézményre bízott gyermekek esetében. A 

gyermekek biztonsága, testi épségének megóvása nagy felelősségű és kiemelt feladat. Az 

épületben és a szabadban gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat! A felügyeletre beosztott 

pedagógus és a hiányzót helyettesítő pedagógus felelős a házirend megtartásáért, a 

gyermekfelügyelet ellátásáért.  

 A nem pedagógus alkalmazottak munkarendje 

a) A nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkarendjét – a vonatkozó jogszabályok betartásával 

– az óvodavezető állapítja meg. Az egyes csoportok alkalmazottainak napi munkabeosztásánál 

figyelembe kell venni a feladatok zökkenőmentes ellátását. A konyhai dolgozók munkarendjét 

az élelmezésvezető állapítja meg. 

b) Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 10 perccel kell munkahelyükön megjelenniük. 

Távolmaradásukról előzetesen értesíteniük kell a vezető helyettest. 

A távollevők helyettesítési rendjét úgy kell megszervezni, hogy a hiányzó feladatainak 

időszakos ellátása ne jelentsen aránytalan terhelést. Biztosítani kell a feladatok szükséges 

szakértelemmel való ellátását! 

 Minden alkalmazottnak és gyermeknek, szülőnek be kell tartania az általános munka- és 

balesetvédelmi szabályokat, a házirendet a szervezeti és működési szabályzatot az 
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intézményben. Az ezzel kapcsolatos képzés az intézmény megbízott munkatársának feladata 

minden tanév elején. 

 Az alkalmazottakra vonatkozó, az intézmény nyitásával, zárásával kapcsolatos 

rendelkezés  

Az épületbe történő belépés után az ott tartózkodók kötelesek haladéktalanul kikapcsolni a 

riasztó berendezést. Az épületet záró dajkának távozáskor az intézményt minden esetben 

ellenőrizni kell, (áramtalanítás, nyílászárók zárása) a riasztót be kell kapcsolni. 

  

 Az alkalmazottak munkakezdésének elvárt feltételei 

- Az alkalmazottak kötelesek az munkahelyükön, olyan időpontban megjelenni, hogy a 

munkavégzés pontos megkezdésére átöltözve rendelkezésre álljanak. 

-  A munkába érkezést és a távozást a jelenléti íven vezetni és aláírással igazolni szükséges, 

melynek rendszeres (hetenkénti) ellenőrzése a vezető feladata. 

 

 Dolgozók megbízásának és kijelölésének elvei 

 Az alkalmazottak feladatokra való kijelölésének és megbízásának, a munkabeosztások 

összeállításának alapelvei: 

•     az intézmény zavartalan feladatellátása,  

•     a dolgozók egyenletes terhelése,  

•     a rátermettség és alkalmasság, 

•     a szükséges szakmai felkészültség. 

A 3 hónapnál hosszabb időtartamra vonatkozó megbízást (pl. állandó helyettesítés, 

munkatervi feladat ellátása, stb.) az intézményvezető adja. 

 

5. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos 

rendelkezések 

 

Működési alapdokumentumok 

 Alapító Okirat 

 Pedagógiai Program és Mini bölcsőde szakmai programja 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 

 Éves Munkaterv 
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Az Alapító Okirat elhelyezése 

Az Alapító Okiratunk a következő helyeken van elhelyezve: 

 a fenntartónál, 

 az intézmény vezetőjénél, 

 az irattárban, 

 Intézményünk honlapján, 

 az Államkincstárban. 

A működési alapdokumentumok elhelyezése 

 A felsorolt működési alapdokumentumok őrzése és nyilvános dokumentumként 

kezelése az intézményvezető feladata. 

 Irattári elhelyezésük kötelező. 

A nyilvánosságot biztosítandó, az említett működési alapdokumentumok kihelyezése a 

következő helyekre történjen meg: 

 fenntartó 

 Intézményi honlapunk 

 az intézményvezető irodája 

 KIR 

A dokumentumokba betekinthetnek a pedagógusok, a szülők, és az intézménnyel 

jogviszonyban nem állók is. 

 

Az Internetes nyilvánosságra vonatkozó feladatok 

 

A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei írja elő, hogy amennyiben az 

intézménynek van honlapja, azon az alapdokumentumok közül mit kell nyilvánosságra hozni. 

 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (1) pontja alapján a nevelési-oktatási 

intézményi közzétételi listában szereplő dokumentumok 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, 

b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett 

csoportok száma, 

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, 

egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és 

mértékét, továbbá nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, 
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a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési 

feltételeket is, 

d) a fenntartó nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – 

nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések 

felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános 

megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, 

e) a nevelési intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a 

nevelési évben, tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok 

védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai 

programot tartalmazza. 

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (2) pontja alapján az óvodai közzétételi lista az (1) 

bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza: 

 az óvodapedagógusok számát, 

 iskolai végzettségüket, szakképzettségüket,  

 a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, 

 az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. 

 

Az ehhez tartozó adatokat minden év szeptember 30-ig át kell adni az óvodai honlap kezelésével 

megbízott rendszergazda részére. 

Az adatközlés időpontja: Az adatokat az október 1-jei állapotnak megfelelően október 15.-ig 

továbbítja a KIR részére, az intézményi jóváhagyott dokumentumokkal együtt. Ezzel egy 

időben, kérelmet nyújt be a Hivatal felé, hogy a KIR-ben feldolgozott dokumentumokat az 

intézmény saját honlapján is megjelentethesse elektronikus formában. 

Tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, egyszer, az OSAP - jelentés 

megküldését követő tizenöt napon belül felül kell vizsgálni. A közzétételi lista kizárólag 

közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.  

 

Felelős: intézményvezető  

A pedagógiai program másolati példánya minden csoportban is megtalálható, ami a szülők 

számára nyomtatott és elektronikus (PDF) formában bármikor hozzáférhető. 
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A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli és írásbeli tájékoztatás megkérésének módjáról a 

szülők a nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az intézményvezetőtől. 

Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtti nyílt napokon is 

választ kapjanak kérdéseikre. 

 

Módosítás esetén a szülői szervezet tagjai elektronikus PDF formátumban kapják meg a 

dokumentumokat véleményezésre. 

Felelős: intézményvezető 

Időpont: az elfogadásra kijelölt nevelőtestületi értekezlet előtt 30 nappal 

 

Tájékoztatás a tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, 

amelyekre a következő nevelési évben a nevelő munkához szükség lesz. 

Felelős: intézményvezető 

Időpont: a megelőző nevelési év évzáró szülői értekezlete 

 

 

 

6. Szempontok a minőségi munka elismerését szolgáló kereset-kiegészítés 

odaítélésére 

 

I. A minőségi munka meghatározása 

1. Munkáját színvonalasan, kiemelkedően végzi. 

2. Hosszútávon (évtizedeken át) színvonalasan végzi saját területén munkáját. 

3. Szakterületén plusz munkát vállal és azt jól, illetve kiemelkedően látja el (pl. bemutató órák, 

munkaközösségek vezetése, túlmunka, stb.). 

4. A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával külön is törődik és foglalkozik a 

tehetségesek fejlesztésével is, különös tekintettel a sajátos nevelést igénylő gyerekekre. 

5. Maga is gondoskodik, vállalkozik korszerű, új ismeretek megszerzésére, illetve a 

szakterületének tartalmi megújítására, pl. főiskolai, egyetemi képzés, tanfolyamok, stb. 

6. Közreműködik a jó közösségi szellem kialakításában és megőrzésében, a nevelőtestületben 

és az alkalmazotti közösségben egyaránt. 

7. Jelentős szerepet vállal az óvodai és bölcsődei koncepciók és feladatok kidolgozásában. 
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8. Nagyfokú önállósággal rendelkezik, de folyamatosan törekszik mások jó tapasztalatainak 

átvételére is, a maga tapasztalatait megosztja kollégáival. 

9. Munkafegyelme példás. 

10. Jó kapcsolatot alakít ki és tart fent a szülőkkel és a gyermekekkel, mely által szakmai 

elismerésben részesül, tiszteletnek és becsületnek örvend. 

11. Áldozatot vállal a munkaidején túli „tanulói szabadidő” megszervezésében, pl. 

kirándulások, múzeumlátogatások, színházlátogatások és egyéb programok. 

12. Hosszú távú komplex tevékenységével segítette és segíti óvodánk minőségi munkáját, 

szélesebb körű, pozitív megítélését, rendezvények szervezése, külső kapcsolatok tartása. 

13. Kiveszi részét a közéleti munkából. 

 

 Az odaítélésre tehetnek javaslatot: 

– A nevelőtestület együttesen 

– A vezetői közösség 

Javaslatok alapján – vagy azoktól függetlenül – az óvodavezető dönt a kedvezményezettek 

köréről, illetve a személyekre szóló pótlék összegéről.  
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Záradék  

 
A fenti Szervezeti és Működési Szabályzatot a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde 2019.január 9-

én megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezletén 100%-os szavazat aránnyal elfogadta. 
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 Záradék 
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Kedves Szülők! 

 

Nevelési alapelvünk: a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete és 

megbecsülése, mely mindenkor a gyermek szellemi és fizikai tehetségének és képességének 

legtágabb határáig való kiterjesztését jelenti. Nevelőtestületünk egyöntetűen, legfőbb értéknek 

az életet tekinti. Ebből fakadóan valljuk, hogy minden nevelésnek, így az intézményes keretek 

között folyónak is legfőbb célja kell, legyen az élet szeretetére és annak minél teljesebb 

megélésének képességére nevelni a gyermekeket. 

Legfőbb alapelvünk, hogy az óvodában olyan bizalommal és törődéssel teli légkört kell 

teremtenünk, amiben minden gyermek elfogadja segítő, bátorító kapcsolatunkat, szívesen 

részt vesz az általunk felkínált tevékenységekben és ez által érése gazdagabbá, színesebbé, 

folyamatosabbá és biztonságosabbá válik.  

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

Mivel a ránk bízott gyermekek nevelése, oktatása közös felelősségünk, ezért azt szeretnénk,  

ha Önök, mint szülők, s mi mint pedagógusok azon munkálkodnánk, hogy kialakuló 

kapcsolatunkra a kölcsönös bizalom és tisztelet legyen a legjellemzőbb. Együttműködésünk 

eredményességéhez, partnerkapcsolatunk kiépítéséhez segítségül szolgál s útmutatást ad 

házirendünk, mely tartalmazza az óvodai életet meghatározó szokásokat, szabályokat. Segíti 

Önöket az eligazodásban, a megértésben, a szülői jogok és kötelességek megismerésében és 

gyakorlásában egyaránt. Számunkra fontos, hogy Ön, és gyermeke szívesen jöjjön hozzánk és 

„otthon” érezze magát abban a nevelési rendszerben, amelyet a Hajdúbagosi Óvoda és  

Bölcsőde nevelőtestülete alakított ki. Nyugalom és biztonság, ez a két legfontosabb dolog, amit 

nyújtani kívánunk. Ennek érdekében készítettük el házirendünket, amely remélhetőleg segíti az 

óvoda és a család együttműködését, a derűs, és nyugodt óvodai légkör fenntartása mellett az 

óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátását. 

A házirend készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök 

elvárásait, jogaikat és kötelezettségeiket, valamint a gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit 

vettük figyelembe.  

Minden olyan lényeges információt itt adunk meg, mely szükséges az óvodai élethez. 

Házirendünkben foglaltak megtartása a gyermekek, a szülők, az itt dolgozók érdekeit egyaránt 

szolgálja. Biztonságot, kapaszkodót ad az óvodába lépés pillanatától a mindenkit érintő jogok 

és kötelezettségek rendszerében, s egyben alapja annak, hogy harmonikus, nyugodt, toleráns, 

partneri viszonyban gondoskodhassunk a ránk bízott kisgyermekekről.  

A házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az 

intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve – évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint 

– a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt 

érvényesek. 

Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, 

és a gyermekek biztonsága, nyugalma, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében 

legyenek partnereink a benne foglaltak érvényesülésében. 
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                                                                               Fehér Tiborné 

                                                                             intézményvezető 

1. Bevezető rendelkezések 

A Házirend célja, feladata 

A házirend az óvoda önálló belső jogforrása. A pedagógiai programmal és a szervezeti és 

működési szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény 

belső működését. Az óvoda házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott jogok 

gyakorlásának és kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az óvoda által elvárt 

viselkedés szabályait. 

A házirend további célja, hogy a gyermekek a szülők, az óvoda dolgozói és az óvodával 

jogviszonyban nem lévő, de az intézmény létesítményeit jogszerűen használó személyek 

számára rögzítse a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját és az óvoda 

munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Az itt szereplő előírások feladata, hogy 

biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, és segítsék az 

óvoda közösségi életének megszervezését. 

 

BEVEZETÉS  

    Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai és bölcsődei életrendjével kapcsolatos 

rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, 

kiegyensúlyozott óvodai, bölcsődei gondozást-nevelést. 

Óvodai nevelőmunkánkkal az általános emberi, erkölcsi és közösségfejlesztő értékek 

megalapozását kívánjuk megkezdeni: kulturált viselkedés, egészséges életmód, személyi és 

környezeti esztétikum megteremtése, becsületesség, lelkiismeretesség, udvariasság, egymás 

tisztelete, elfogadása. Fontosnak tartjuk, hogy a család és az óvoda sikeres együttnevelése 

érdekében a szülői házban is ezeket az értékeket erősítsék gyermekeikben. 

Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok 

keretében folyik, amin érdeklődésüknek megfelelően részt vehetnek a bölcsődés gyerekek is. 

Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta általában 8.30- 12-ig tartó 

időszakban zajlanak. 

 

1.1.A házirend jogszabályi háttere: 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 Az 1997.évi XXXI. törvény gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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 363/2012. (XII.17.). évi kormányrendelet Az óvodai nevelés alapprogramja 

 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve kiadásáról 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

 Fenntartói (pl. étkezési térítési díjak) és nevelőtestületi határozatok 

 

A házirend időbeli hatálya 

 

A házirend a nevelőtestület elfogadásával lépett hatályba a kihirdetés napján és határozatlan 

időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a nevelőtestület által határozatszámon 20/2019 

elfogadott a korábbi házirend. 

 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a Szülői 

Közösség. 

 

A házirend személyi hatálya kiterjed: 

  az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra 

 az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre 

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

illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában 

 a szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek)  

A házirend területi hatálya kiterjed: 

 az intézmény területére és 5 méteres körzetére (dohányzásról szóló törvény) 

 intézményünk által szervezett –a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó -  

óvodán kívüli programokra 

 az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira 

A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek 

érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója.  

 

Megvalósításával biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező 

a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően az óvodaközösség és a szülői közösség 

minden tagja számára. 
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A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések 

A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, 

mint a jogszabályok megsértése. 

 

Jogorvoslati lehetőség 

A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő jogorvoslattal élhet.  

Az óvoda döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a szülő eljárást 

indíthat.  

A jogorvoslat kezdeményezésére lehetséges azon az alapon, hogy a meghozott döntés, 

intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása ellentétes az óvoda házirendjében foglaltakkal.  

 

A házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések: 

 Az óvodai és bölcsődei beiratkozáskor valamennyi szülő 1-1 példányban megkapja a 

házirendet. 

 Minden év szeptemberében tartott első szülői értekezleten, illetve az intézményben 

történő változások alkalmával tájékoztatót tartunk a házirendről, az óvodai élet 

szokásairól, szabályairól.  

 A házirend az óvoda épület előszobájában, a csoportvezető óvónőknél, a Szülői 

Szervezetek vezetőinél és az óvoda honlapján (www.hajdúbagosiovi.com) is 

megtekinthető. 

1.2.                         Általános információk az óvodáról 

 

 

Székhely  Elérhetőségek 

Telefon E- mail 

Székhelye: Hajdúbagosi Óvoda és 

Bölcsőde 

4273 Hajdúbagos, Nagy utca 105. 

52/374-017 

 

 

bagosiovi@gmail.com 

 

Az intézmény férőhelyszáma óvoda 75 fő  

Az intézmény férőhely száma mini 

bölcsőde 
7 fő  

Az intézmény honlapja: hajdubagosiovi.hu 
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Intézményvezető: 

Név Telefon E- mail 

Fehér Tiborné 52/374-017 justyakjuli@gmail.com 

Az intézményvezetés tagjai: 

Intézményvezető helyettes  Telefon E- mail 

Kovács Béláné 52/374-017  

Fogadó órájuk: munkaterv szerint, előre egyeztetett időpontban.  

 

Az óvoda fenntartója, címe: Hajdúbagos Község Önkormányzata 

                                                 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. 

A fenntartó e-mailcíme hajdubagos@gmail.com 

A fenntartó telefonszáma 52/567-212 

A fenntartó címere, logója  

 

 

Fejlesztést segítő szakemberek: Név Elérhetősége 

Logopédus  Veresné Maár 

Mariann 
 

Az óvoda működési köre: Hajdúbagos Község közigazgatási területe 
 

 

Az óvoda szakmai tevékenységét meghatározó jogszabályok: 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés alapprogramjáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 Pedagógiai Program 

mailto:hajdubagos@gmail.com
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 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve kiadásáról 

 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének 

irányelvei 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

 

2. A működés rendje 

 

Az intézmény nyitva tartása 

Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik.  

Az óvoda napi nyitvatartási ideje 7 - 17- óráig lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve 

befejezéssel napi 10 óra.  

 

Az állami ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezi. 

Az óvoda nyitását követően, valamint a zárást megelőzően a gyermekek létszámától függően 

összevont csoportok működhetnek általában: 

- reggel 7 - óráig  

- délután 16-órától 

Az összevonás nevelési évente kialakított rendjét a nevelési év kezdésekor az óvónők 

ismertetik a szülőkkel. 

 

A nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll: 

1. Szervezett tanulási időszak: szeptember 1.-től május 31.-ig 

2. Nyári időszak: június 1.-től augusztus 31.-ig 

 

  

A zárva tartás eljárásrendje 

*Az óvoda épületeinek üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt 

szünetel. Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. A nyári zárva tartás alatt 

a hivatalos ügyeket az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt személy intézi.  

Nevelési évben a hivatalos ügyek intézése az óvodavezető, illetve az óvodavezető helyettes 

irodájában történik 800–1600 között. 
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A nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig, hirdetmény formájában (faliújság) 

tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal szükséges hitelesíteni. Az 

épületek nyári nagytakarítási, karbantartási és felújítási munkálatainak zavartalan 

lebonyolítása miatt - szükség és igény szerint – a kijelölt óvodaépületekben fogadjuk a 

gyermekeket. A gyermekek fogadására az éppen ügyeletet ellátó „nyári vendégfogadó” 

óvodaépületünkben kerül sor, mely – megfelelő szülői támogatást is élvezve - minden 

bizonnyal kedvezően hat a gyermekek társas kapcsolatainak, kommunikációs és egyéb 

készségeinek fejlődésére.  

A téli zárva tartásról a fenntartó dönt. A döntésről legkésőbb november 01-ig hirdetmény 

formájában (faliújság) tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal 

szükséges hitelesíteni. 

Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó és az oktatási hivatal engedélyével egészségügyi 

okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor. 

 

2.1. Az iskolai szünetek alatti nyitva tartás eljárásrendje 

 

Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év 

közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság 

jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma 

csoportonként a 25 főt nem éri el, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet 

biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes 

létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az 

óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő csoportösszevonás esetén az 

óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót. Létszámtól függetlenül nem vonható össze az a 

gyermekcsoport, ahol zárlattal járó fertőző megbetegedés van. A nyári időszakban alacsony 

létszám esetén összevont csoporttal működhet az óvoda. (Az összevont csoport létszáma: 

maximum 25 fő). 

 

2.2. Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje 

 

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente öt munkanap erejéig, 

nevelés nélküli munkanapokat szervezhet, melyeken az arra igényt tartók számára 

óvodaépületeink valamelyikében ügyeleti ellátást biztosítunk. A nevelés nélküli 

munkanapokat a nevelőtestület szakmai továbbképzésére, valamint az intézmény 

működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok ellátására használja fel. 

A nevelés nélküli napok időpontjáról a szülők legkésőbb hét nappal előbb, az esetek 

többségében már az étkezési térítési díj befizetésének időpontjában, vagy hirdetmény 

formájában (faliújság) értesítést kapnak. Írásban felmérjük a várható létszámot. 
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A egész évre meghatározott nevelés nélküli napok időpontjáról az éves munkatervben a 

„Nevelési év rendje” fejezetben tájékozódhatnak az óvoda honlapján. 

 

3. A bölcsődei, óvodai felvétel, csoportváltás rendje 

A gyermek igénybe veheti az óvodát- bölcsődét: 

- 18 hónapos kortól az óvodáskor eléréséig. 

A gyermek óvodában - bölcsődében tartózkodásának maximális ideje napi 10 óra. 

Ha a gyerek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári 

évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé 

válik. 

Másik intézménybe történő átíratáshoz (költözés, stb.) a tőlünk kapott, váltáshoz szükséges 

igazolást átadjuk a fogadó intézmény részére. 

 

Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban?  

 

 Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettséget. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetében élő hároméves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely. 

2015. szeptember 01-jétől a Nemzeti köznevelési törvény 3 éves kortól teszi kötelezővé az 

óvodai feladatellátást. A szülő - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján 

kötelezett - gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy 

hirdetményben meghatározott időpontban.  

2015. szeptember 1-től, a gyermek abban az évben, amelyben az harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától napi 4 órát –délelőtt folyamán- köteles óvodai nevelésben részt 

venni. 

Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek, aki köteles óvodába járni (a 

3 éves kort adott év augusztus 31.-ig betöltötte), ha lakóhelye, ennek hiányában életvitelszerű 

tartózkodási helye a körzetében található.  

Életvitelszerű tartózkodási hely fogalma 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  20. § (9) értelmében az Nkt. 49. § (3) bekezdése 

alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító 

óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok 

személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy 
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tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál 

régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet 

következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén 

nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti 

esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az 

óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként 

igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg 

illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. 

 

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor: 

 

 a felvételhez szükséges kort betöltötte 

 teljesen egészséges illetve a Szakértői Bizottság diagnosztizálja és integrált fejlesztését 

javasolja   

 étkezési térítési díj fizetési kötelezettsége esetén szülője, minimum egy hónappal előre 

megrendelte azt befizette, ingyenesség esetén az ebédet szülője minimum egy hónappal 

előre megrendelte 

 

Az óvodába történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után, és az étkezési 

ellátásért járó térítési díj befizetésével válik érvényessé. 

Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, 

gyámja) között, amelyet a házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a 

házirendben foglalt jogok és kötelességek.  

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A fenntartó által meghatározott 

jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a jelentkezés előtt nyilvánosságra hozzuk. 

A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik. A jelentkezési 

időpont előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megtekintésére. Az óvoda honlapján 

szereplő éves munkaterv minden évben tartalmazza az intézményünk bemutatkozását szolgáló 

pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját.  

Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek azok a gyermekek, akinek: 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozata van,  

 szülei dolgoznak, valamint  

 testvére már az intézményünkbe jár.  

A szülők írásbeli tájékoztatásáról (mind felvétel, mind elutasítás esetén) az óvodavezető 

gondoskodik. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését 

írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.  

A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - 

kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy 

felvétele elutasításra került. Ezt követően, az óvodába történő felvétel a szülő által 
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kezdeményezett személyes kapcsolat felvétellel, az első - részletes tájékoztatást tartalmazó - 

szülői értekezleten történő részvétellel, valamint az étkezési térítési díj befizetésével, 

ingyenesség esetén a megrendelésével válik érvényessé. 

A felvételről a törvényi előírások értelmében az intézmény vezetője, túljelentkezés esetén az e 

feladatra alakult bizottság dönt.  

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

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

nevelési évben folyamatos. 

Más óvodából történő átjelentkezés esetén a korábbi óvodából a gyermek fejlődési 

lapját/naplóját (annak másolatát), és az óvoda igazolását szükséges csatolni az óvodánkba 

történő beiratkozáskor. 

 

 

A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító (születési anyakönyvi kivonata, annak igazolására, hogy betöltötte a harmadik 

életévét) 

 a három hónapnál régebbi adott lakcímet igazoló hatósági igazolványt  

 a gyermek TAJ kártyája 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

 

A gyermek oltási könyvének bemutatására - annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat 

megkapta – a beiratkozás után kerül sor. 

 

Az óvodaköteles korú gyermek felvételének és óvodába járásának eljárásrendje 

 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni (3 éves), ha 

lakóhelye, ennek hiányában életvitelszerű tartózkodási helye a körzetében található. 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek (3 éves) 

szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a 

beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek 

lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 
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Az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét 

a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

 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.  

 Az óvoda nevelőtestülete kéri, hogy az óvodaköteles korú gyermekeket legkésőbb 830-

ig, a tanköteles korú (5 éves gyermeket) 800-ig hozzák be az óvodába, az 

iskolaalkalmasság elérésének az érdekében.  

 

Az óvoda-bölcsődébe (továbbiakban bölcsőde) járhat minden olyan kisgyermek, akiknek 

 szüleik vagy nevelőik dolgoznak 

 a szülők, gondviselők betegségük vagy egyéb ok miatt gyermekük ellátásáról nem 

tudnak gondoskodni 

 azon gyermekek, akik testi illetve szellemi fejlődésük érdekében állandó felügyeletre 

napközbeni ellátásra szorulnak 

 akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, akivel együtt a családban 3 vagy több 

gyermeket nevelnek (kivéve azt, akire jár a gondozási segély - díj vagy ápolási díj) 

 akinek szülője - gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni 

 

A gyermek felvételét kérheti: a szülő (gondviselő). Bölcsődei ellátását javasolhatja a 

gyermekorvos, védőnő vagy a gyermekjóléti szolgálat. A bölcsődei felvételhez a szülő 

személyes jelenléte szükséges, aki igényli a gyermek bölcsődei napközbeni ellátását. A helyben 

– Hajdúbagoson - lakó családok gyermekeit gondozhatja, nevelheti a bölcsőde.  

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. 

Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását 

meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt. 

Óvodai nevelésben részesülhet a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig.  

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, április hónapban A szülő gyermeke óvodai 

felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Sajátos nevelési 

igényű gyermekeket szakértői vélemény alapján vesszük fel, amennyiben nevelésének 

feltételeit biztosítani tudjuk. 

1. A felvétel feltétele, hogy a szakértői véleményben szerepeljen az integrálható állapot és 

az  alapító okiratunknak megfelelő sajátos nevelési igény.  

2. A felvétel a hivatalos óvodai beíratás keretében történik az előzőekben már 

megfogalmazott szakértői vélemény alapján. 
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3. A felvétel – kivételes és egyedi esetektől eltekintve – a nevelési év kezdetével, szeptember 

1-vel történik. 

4. A felvételről való döntés előtt az intézményvezető egyeztet az intézmény (utazó) 

gyógypedagógusaival. A felvételről az intézmény mindenkori vezetője dönt. 

5. A felvétel és a csoportba illesztés előkészítése keretében a gyógypedagógusok már 

januártól kezdve többszöri találkozási / ismerkedési lehetőséget kérnek és biztosítanak a 

felvételt kérő családokkal. Javasoljuk tehát, hogy aki rendelkezik szakértői 

véleménnyel, már januárban keresse fel az óvodát. Ezen alkalmakkor megfigyelik és 

megbeszélik a szülőkkel a gyermek különleges igényeit, csoportos helyzetben mutatott 

szokásait, hogy fogadására a pedagógusok megfelelően felkészülhessenek és erre a 

kortársakat is felkészíthessék. Felmérik a gyermek szimbólum-szintjét és a színek 

felismerését / egyeztetését, hogy megfelelően előkészíthessék a csoportba lépéskor a 

gyermek igényéhez illeszkedő vizuális támogatásokat. 

6. A leendő csoporttársak és az óvodai élet ismeretében fenntartjuk a lehetőséget, hogy másik 

/ esetleg más típusú intézmény ajánljunk a családnak, ami jobban megfelel gyermeke 

igényeinek, aktuális állapotának. 

7. Az intézményvezető befogadó nyilatkozatot állít ki a szakértői bizottsági kijelöléshez, 

amennyiben az intézmény a gyermek együttnevelését vállalni tudja. A felvételt kizárja, ha 

a szakértői javaslatban nem szerepel az integrált nevelés/ együttnevelés! A gyermek nem 

kezdheti meg az intézmény látogatását, míg az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői 

bizottsága erre az intézményt írásban, (előzetes) szakértői javaslat keretében ki nem jelöli. 

8. A felvételre kerülő sajátos nevelési igényű gyermekek csoportba sorolása az irányelveknek 

megfelelően nem életkor, hanem illeszthetőség (állapot / diagnózis / egyedi igények/ 

óvodai adottságok) mérlegelése és optimalizálása alapján történik. 

9. A felvétel elbírálásánál a csoportok és a fejlesztést ellátó pedagógusok (óvodapedagógus / 

gyógypedagógus) terhelhetőségét figyelembe vesszük, hogy a megfelelő ellátást 

valamennyi együtt nevelt gyermeknek előírás (jogszabályi környezet / szakértői javaslat) 

szerint elláthassunk. Az együttneveltek és kortársak jogainak védelmében a szakmai 

ajánlásoknak megfelelően egy csoportba lehetőség szerint csak egy, csoportlétszámnál 3 

gyermekként figyelembe veendő kóddal és maximum kettő, csoportlétszámnál 2 

gyermekként figyelembe veendő kóddal érkező (tehát csoportonként maximum három) 

gyermek ellátását vállaljuk. Ezen létszám fölött az együttnevelés természetéből eredő, 

gyakori „rendkívüli” helyzetek / események miatt nem tudjuk garantálni a zökkenőmentes 

óvodai élet biztosítását.  Ezen keretek között tudjuk azon gyermekek további ellátásának 

és fejlesztésének megkezdését biztosítani, akik az óvodába lépést követően kapnak 

diagnózist. Illetve azon sajátos nevelési igényű gyermekek folytatólagos ellátását a 

szakértői bizottság hatéves korban meghosszabbított óvodai fejlesztés mellett dönt. 

10. Amennyiben a gyermek fejlődése megtorpan / súlyos vagy veszélyes viselkedésszervezési 

nehézségeket mutat, és ezt nem tudjuk az óvoda keretein belül, pedagógiai módszerekkel 

legfeljebb három hónap alatt jelentősen csökkenteni, jogunk és kötelességünk a gyermek 

és kortársai érdekében soron kívüli felülvizsgálatot / áthelyezést kezdeményezni. A 

problémák orvoslásának érdekében, rendkívül indokolt esetben a gyermeket intézményen 

belüli másik csoportba áthelyezhetjük. A gyógypedagógusok a csoportokban való 

munkavégzésük kapcsán megfigyelt eltérő fejlődésmenettel kapcsolatban jelzési 
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kötelezettségének mind a nevelőtestület, mind a szülők felé eleget tesz, a gyermek 

kivizsgálásának megkezdése érdekében. 

11. Abban a nevelési évben, amely végén (augusztus 31-ig) a sajátos nevelési igényű gyermek 

betölti a hatodik életévét, a jogszabályi környezetnek megfelelően szakértői 

felülvizsgálatra / beiskolázási vizsgálatra küldjük az integráltan nevelkedő gyermekeket. A 

vizsgálat kérésekor jelezzük a szakértői bizottság felé a nevelőtestület döntését arról, hogy 

a gyermek meghosszabbított óvodai nevelését javasoljuk-e, illetve vállalni tudjuk-e. 

12. A mérlegelés és döntés joga az intézményt terheli a belső viszonyok ismeretében és 

figyelembe vételével.  

13. Az életvitel szerint területen lakástól megfelelő kapacitás esetén eltekinthetünk, de 

kapacitáshiány esetén ellenőrizhetjük a jogszabályoknak megfelelően és a felvételi 

kérelmet ilyen indokkal el is utasíthatjuk 

14. A körzetünkből érkező gyermekek a beiratkozásig történő jelentkezése esetén elsőbbséget 

élveznek a felvételi eljárás más ismérveinek figyelembe vételével, ám a befogadó 

nyilatkozatok kiadása, és a férőhelyek feltöltése után ezzel élni nem tudnak.  

4. Az óvodába járás alóli felmentés eljárásrendje 

A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos 

érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő, aki a gyermeke öt éves koráig 

felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra 

meghatározott időtartam kezdő időpontjáig kell, hogy benyújtsa a kérelmét a gyermek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem 

másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. A nevelési év során is kérheti a 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, 

képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 

5. Az óvodai elhelyezés megszűnésének eljárásrendje 

Megszűnik az óvodai elhelyezés. ha: 

 ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a gyermek 

kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik óvodába távozik), 

 ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, 

 ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 

  az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort, 

 megszűnik annak a nem magyar állampolgárságú gyermeknek óvodai jogviszonya, aki 

külföldre vagy saját országába távozik. 

 

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda, írásban értesíti a gyermek 

állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjét. 
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6. A távolmaradás igazolásának eljárásrendje 

 

Az óvodába járási kötelezettség elmaradása – következményei 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás 

megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen az 

óvodaköteles gyermek esetén tizenegy nap. 

Ha az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál 

többet mulaszt, az óvoda vezetője – a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal 

összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. 

Ha az óvodaköteles gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz 

nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési 

hatóságot. 

Ha az óvodaköteles gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz 

nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási 

helye szerinti illetékes gyámhatóságot. 

 

A szülő kötelezettsége gyermekének bármilyen okból történő távolmaradásának 

bejelentése.   

  

Óvodai nevelésből való távollét igazolása 

 Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. 

  Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi 

gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek 

szüleit. Ezért az óvodapedagógusok felé kötelezettség a szülői elérhetőség 

változásának pontos bejelentése. 

 Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, 

orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időszakát is. A többi kisgyermek egészségének 

védelme érdekében orvosi igazolás nélkül a pedagógus nem veheti be a 

gyermeket. Ennek megvalósulását az óvodapedagógusnak a felvételi és hiányzási 

naplóban dokumentálni szükséges. 

 A hiányzás igazolásának dokumentumait az óvoda fenntartója tanügy-igazgatási 

ellenőrzés keretében vizsgálja. 
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 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A 

mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

- a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az 

óvodába,  

- a három napon túli /nem betegség miatti/ távolmaradást írásban, az erre alkalmas 

formanyomtatványon (1.sz melléklet), a szülő előzetesen bejelentette az 

óvónőnek 

- a gyermek beteg volt, és azt a az előzőekben meghatározottak szerint igazolja, 

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

kötelezettségének eleget tenni. 

 Az öt éves gyermek három napon túli távolmaradását csak az óvodavezető 

engedélyezheti. 

 Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda 

vezetőjénél.  

 Nem betegségből adódó hiányzást a szülőnek előzetesen, vagy az óvodai 

foglalkozások megkezdése előtt (személyesen, telefonon, vagy írásban) jelentenie 

kell az óvónőknek vagy az óvodatitkárnak. 

 

7. ÓVODÁNK NAPIRENDJE 

 

1. Általános napirend 

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: hétfőtől- péntekig a munkaszüneti napok kivételével 7.00- 

17.00 óráig, a gyermekek óvodába érkezése reggel 8.00 óráig ajánlott. A gyermek naponta 10 

óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában. Gyermek az intézményben csak 

óvodapedagógus felügyelete mellett tartózkodhat. Az épületben a nyitva tartáson kívül csak 

előzetes bejelentés után lehet tartózkodni. Az óvoda nyitva tartása alatt óvodapedagógus figyel 

– folyamatos munkarendben – a gyermekre. 

A szülő, gondviselő, vagy meghatalmazott hozzátartozó miután érte jött a gyermekéért, 15 

percen belül el kell hagyniuk az óvodát. Az óvoda területét elhagyva a továbbiakban ő a felelős 

gyermeke testi épségéért. 

A napirend kialakításának általános szempontjai: 

 a napirenden belül legtöbb időt a gyermek játékkal tölti.  

 tavasztól őszig naponta minél több tartózkodnak a szabad levegőn a gyermekek, hűvösebb 

idő esetén a levegőzés időtartamát csökkentjük 

 a napirend rugalmasan alakul az egyes tevékenységek időigényéhez, a gyermeki 

tevékenység fejlődéséhez, az évszakokhoz és a spontán eseményekhez. 

 Délelőtt 9.00 órakor zárjuk a bejárati ajtót, lehetőség szerint ezen időpontig a szülők 

érkezzenek be gyermekükkel az óvodába. 

 Délután 15.30 órakor nyitjuk a bejárati ajtót a szülők számára. 

Lehetőség van a félnapos elhelyezésre, melyről év elején írásos nyilatkozatot tesz a szülő.   

A gyermekcsoportok napirendjét helyi pedagógiai programunk, illetve a csoportnapló 

tartalmazza, amelyről tájékoztatást szülői értekezleten, fogadóórán adunk. 
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2.A 3 vegyes csoport foglalkozásának évi- heti- napi időrendje: 

 

Az aktuális csoportban szeptember 01-től beszokatási időszak van, a foglalkozások november 

1-től május 31-ig tartanak. Az óvodapedagógusok heti 5 alkalommal, a délelőtt bármelyik 

részében 10-15 percig irányítottan foglalkoznak a gyermekekkel.  

 

Az aktuális csoportban a foglalkozások rendje október 1-től május 31-ig tartanak. Az 

óvodapedagógusok heti 7 alkalommal, naponta a délelőtt bármelyik részében  15-20 percig 

irányítottan foglalkoznak a gyermekekkel.  

 Az aktuális csoportban a foglalkozások rendje szeptember 01-től május 31-ig tart. Az 

óvodapedagógusok heti 11 alkalommal, naponta, a nap bármelyik részében 20- 30 percig 

irányítottan foglalkoznak a gyermekekkel.  

A délutáni pihenő előtt rendszeres mesemondás történik a gyermekek részére, minden 

csoportban. 

Naponta két alkalommal minden csoportban az óvodapedagógusok mindennapos testnevelést 

tartanak. 

 

Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézmény oly módon szervezi meg, hogy a szülők és a 

fenntartó igényei szerint, a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon /Országos 

Óvodai Alapprogram/ eleget tudjon tenni a gyerekek nevelésével, ellátásával és gondozásával 

összefüggő feladatainak. 

 

2.1. A gyerekek érkezésének és távozásának rendje: 

 A gyermeket óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át az 

óvónőnek, egyébként, ha a gyerek valamilyen oknál fogva nem megy be a 

csoportszobába, az óvónő nem tud a gyerek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat 

érte. 

Rendkívüli járvány helyzetekben az óvoda Pandémiás intézkedési terve szerint járunk el. 

 A gyermek elvitele a délutános óvónő, illetve dajka  tudtával történhet. Ha a gyermeket 

nem a szülei kísérik haza, a szülőktől értesítést kérünk / szóban, telefonon, vagy írásban/ 

 Egyedül- kíséret nélkül- csak abban az esetben járhat a gyermek óvodába, ha a szülő 

felelősséget vállal érte és ezt írásba adja 

 Az elvált szülő gyermekének láthatását bíróság szabályozza. 

 A válófélben vagy külön élő szülők esetében a szülői felügyeletet mindkét fél gyakorolja 

a bírósági döntés megszületéséig. Probléma esetén, a gyermekvédelmi felelős jelzi a 

problémát a Családsegítő-, és Gyermekjóléti szolgálat felé.  

 Amennyiben a gyermekért óvodazárásig a szülő nem jelenik meg, az érte felelős óvónő  

felel a gyermek otthonába történő eljuttatásáért. Kétszeri felszólítás után a jegyzőnek 

jelezzük az esetet. 

  Ittas, nem beszámítható állapotban levő egyénnek gyermeket nem adunk ki. 
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8. Védő-óvó előírások 

8.1. Gyermekvédelem 

Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, azonban 

feladatunk az óvodánkba járó gyermekek jogainak érvényesítése és védelme. A 

gyermekvédelem minden dolgozó alapvető kötelezettsége, de ezt a tevékenységet 

intézményünknél gyermekvédelmi felelős is segíti. Neve, csoportbeosztása a faliújságon 

megtalálható. 

8.2.Egészségügyi szabályok 

A gyermekek óvodai egészségügyi ellátását gyermekorvos és védőnő végzi, amelynek során 

időszakosan ellenőrzik a gyermekek egészségi állapotát és a következő szűrővizsgálatot végzik: 

Bölcsődés korú gyermekek esetében a gyermekorvos, illetve a védőnő havonta 

rendszerességgel végez szűrő vizsgálatot. 

Évente: 

 általános  vizsgálat 

 fogászati vizsgálat  valamennyi korcsoportban 

 szemészeti, illetve hallásvizsgálat  

 

Beteg, lázas, köhögő, vagy még lábadozó gyermek nem jöhet az intézménybe, mert itt csak 

teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Amennyiben napközben észleljük a betegséget, a  

gyermeket elkülönítjük és a szülőt értesítjük. A gyermek gyógyulásáról a szülő orvosi igazolást 

köteles hozni. A fertőző betegségekről a szülő köteles értesíteni az óvoda vezetőjét, hogy 

jelenthesse az ÁNTSZ-nek. 

Gyógyszert az óvodába behozni nem lehet, mert azt nem adhatjuk be, kivéve tartós betegség 

(allergia, asztma). Amennyiben a gyermeket az óvodában baleset éri, a gyermeket ellátjuk 

(amennyiben kell, orvoshoz visszük), a szülőt azonnal értesítjük. 

8.3. A gyermekek ruházata az óvodában: 

 Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság. A szülő gyermekét tisztán, gondozottan hozhatja 

a közösségbe, köteles gondoskodni gyermeke óvodai személyes használati eszközeiről, azokat 

névvel vagy jellel ellátni / tisztasági felszerelés, váltóruha, tornafelszerelés/. A bölcsődés korú 

gyerekeknek szükséges a pelenka, váltóruha. Testnevelés foglalkozáshoz: rövid nadrág, 

póló, tornacipő (ennek hiányában benti cipő) viselete a tornaszobában kötelező.  

 

 

A köznevelési törvény 72.§ (1) bekezdése szerint: 

A szülő kötelessége, hogy: 
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 gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről, 

 biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének, 

 figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, s megadjon ehhez minden tőle elvárható 

segítséget, 

 rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, 

 elősegítse a gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvodában a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását, 

 megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, 

 tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait. 

8.4.Baleset megelőzési előírások 

A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtót, az óvoda kapuját mindig gondosan be kell 

csukni, illetve be kell zárni. 

Az egészséget és a testi biztonságot védő, az óvodában elvárható magatartásformát, a 

berendezések és játékeszközök rendeltetésszerű használatát folyamatosan tanítjuk a 

gyermekeknek. 

8.5.Baleset esetén teendő intézkedések: 

 a gyermek ellátása 

 szülő értesítése 

 szükség esetén orvosi ellátás, mentő értesítése 

 jelentés az intézmény vezetőjének, munkavédelmi felelősnek 

 baleseti jegyzőkönyv felvétele 

 megelőzésre tett intézkedési javaslat 

8.6. Az óvodai ünnepekre élelmiszerbiztonsági okokból csak előre csomagolt, üzletben, 

cukrászdában vásárolt, számlával, szavatossági idővel ellátott ételt lehet behozni. 

9. Az óvodai helyiségek használati rendje 

- Higiéniai okokból a csoportszobába, tornaterembe mosdóba utcai cipőben bemenni 

nem szabad. 

- Óvodánk udvarán csak intézményünkbe járó gyermek tartózkodhat óvodapedagógus 

felügyelete alatt, azt játszótérnek használni nem szabad. 

- Az intézményben csak egészséges gyermek tartózkodhat. 

10. Az óvodába behozható eszközök rendje 

Kérjük, hogy a személyes kötődésű tárgyakon – amelyek a gyermek megnyugtatását szolgálják 

- kívül mást ne hozzanak be, mert ezekért felelősséget vállalni nem tudunk. A gyermek által 

behozott értéktárgyakért, játékokért az óvoda nem vállal felelősséget! 

Saját tulajdonú kerékpárt, szánkót az óvoda épületében nem tudunk tárolni. Erre a célra az 

udvaron kerékpártároló, azonban az udvaron tartott eszközökért felelősséget vállalni nem 

tudunk.  
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 Tilos a kertbe, épületbe a vezető engedélye nélkül állatot behozni! 

 

 11. A gyermekek távolmaradására, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 

Betegség után a gyermek egészségi állapotát orvosi igazolással kell tanúsítani. Fertőző 

megbetegedés esetén az óvodát haladéktalanul értesíteni kell. Ha a gyermek az óvodából 

igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt két alkalommal írásban 

figyelmeztette az óvodai ellátás megszűnik, töröljük a nyilvántartásból. Ha a gyermek a Kt. 

24.§(83) bekezdése alapján (fenn leírtak esetén) vesz részt az óvodai nevelésben, egy nevelési 

évben 7 napnál többet nem mulaszthat. Ha az igazolatlan mulasztás megtörténik, az intézmény 

vezetője írásban figyelmezteti a szülőt, abban az esetben, ha ez harmadik alkalommal is 

megtörténik az óvodavezető köteles a lakóhely szerinti jegyzőt erről értesíteni.  

Amennyiben a gyermek nem betegség miatt hiányzik, mulasztását igazolni kell. Igazoltnak 

tekintjük a hiányzást akkor, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy 

gyermekét nem hozza óvodába. Nem tekinthető igazoltnak a szülő igazolása az óvodáztatási 

támogatásban részesülő gyerekek esetében. Igazolást a hiányzás után az intézményben való 

megjelenéstől számított 5 munkanapon belül fogadunk el.  Két hetet meghaladó huzamosabb 

távollétet az óvodavezetővel kell egyeztetni. Abban az évben, amikor a gyermek az ötödik 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 

 

11.1. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek hiányzásának szabályozása 

 Óvodáztatási támogatás: 

2009. január 1- én hatályba lépett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  

módosított 1997 évi XXXI.tv. 20/C.§ , melynek értelmében   óvodáztatási támogatásra jogosult 

az a szülő aki - rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 

                                     - nyilatkozott iskolai végzettségéről, miszerint gyermekének 3 éves                            

                                       koráig  legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamát fejezte be 

                                     - gyermekét 3,illetve 4 éves korában beíratta óvodába és rendszeresen,   

                                       az óvodáztatási napok számának 25 % -át nem meghaladó hiány- 

                                       zással járatja gyerekét óvodába. 

Abban az esetben, ha a hiányzási napok száma meghaladja a fent leírt 25 %-ot, az óvodáztatási 

támogatásra jogosultságát elveszti a szülő. 

12. A szülők tájékoztatása, a gyermek értékelésének rendje 

A szülőket faliújságon és szülői értekezleteken, és a települési önkormányzatok honlapján 

tájékoztatjuk az óvodai programokról és a közérdekű információkról. 
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A szülők képviseletére az intézményben működő szülői szervezet jogosult. A gyermekek 

nagyobb csoportját  érintő kérdésekben a Szülői Szervezet képviselője tájékoztatást kérhet az 

óvodavezetőtől, az ilyen ügyek tárgyalásakor, a döntéshozatalkor részt vehet a nevelőtestületi 

értekezleten. 

A szülők gyermekeikről a következő fórumokon kaphatnak tájékoztatást az óvónőktől: 

 szülői értekezlet 

 fogadó óra 

 családlátogatás 

 nyílt nap 

Nap közben rövid tájékoztatásra van csak lehetőségünk, mert az óvodapedagógusoknak a 

rábízott gyermekekkel kell elsődlegesen foglalkozniuk. 

A gyermekekről információt, tájékoztatást csak az óvodapedagógus, az óvodavezető és a 

logopédus és a pszichológus adhat. Kérjük, hogy az óvoda nem pedagógus dolgozóitól 

pedagógiai kérdésekben ne kérjenek tájékoztatást. 

 A kölcsönös tájékoztatás érdekében kérjük, hogy a személyes adatok, telefonszámok változását 

jelezzék az óvodapedagógusoknak. 

Az óvodába lépéstől kezdve a gyermekek egyéni fejlődését folyamatosan nyomon követjük, 

aktuális fejlettségüket az erre a célra kidolgozott mérőlapokon regisztráljuk. Ezekről 

tájékoztatást fogadó órákon lehet kérni. 

13. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek 

 Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy hiányzás esetén a térítési díjat NEM fizetők is 

kötelesek lemondani gyermekük étkezését!  

 

 

13.1. A kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje 

 

Ingyenes étkezésre jogosult az óvodai nevelésben részesülő gyermek után ha: 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez 

óvodai nevelés esetén; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról a határozat 

 Tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű, vagy olyan családban él, amelyben 

tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek, 

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez 

óvodai nevelés esetén; magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, 

illetve tartós betegség esetén a szakorvosi igazolás, vagy fogyatékosság esetén a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye. 
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 Olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek. 

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez 

óvodai nevelés esetén; magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat 

 Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát. 

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez 

óvodai nevelés esetén; nyilatkozat a jövedelemről. /a jogosultság megállapítása önbevalláson 

alapul, jövedelemigazolást nem kérünk/ 

 Nevelésbe vették 

Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez 

bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén; határozat a nevelésbe vételről. 

14. Az óvodai elhelyezés megszűnése, beiskolázás 

14.1. Megszűnik az óvodai elhelyezés:      

 amennyiben a gyermek tíz napnál többet hiányzik igazolatlanul, a szülőt kétszer írásban 

figyelmeztetjük a jogkövetkezményekre, majd az eredménytelen megkeresés után az 

óvodai jogviszonyt megszüntetjük. 

 ha a gyermek másik óvodába felvételt nyert 

 ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad 

 ha a gyermek iskolába megy 

 fizetési hátralék miatt – amennyiben a szülőt eredménytelenül szólítottuk fel – kivéve a 

gyámhatóság által elhelyezett, 5. életévét betöltött, valamint a szociálisan hátrányos 

helyzetű gyermekek esetében. 

 14.2.Beiskolázás: 

Az iskolába lépés feltételeit Helyi nevelési programunk tartalmazza. 

A gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követjük, középső csoportban évente egyszer, 

nagycsoportban évente kétszer végzünk szűrést, ha szükséges óvodánkban dolgozó, fejlesztő 

szakemberek segítségét igénybe vesszük. 

Amennyiben indokolt, vagy a szülők azt kérik a gyermek az óvodáskor végére nem éri el az 

iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget, a Pedagógiai Szakszolgálat segítségét 

kérjük. 

Tanköteles az a gyermek, aki az adott év augusztus 31-ig hatodik életévét betölti. 

További egy évig óvodában maradhat az a gyermek: 

 akinek szülei kérik a gyermek vizsgálatát, ennek eredménye alapján az Oktatási Hivatal 

dönt. 

 akinek a Pedagógiai Szakszolgálat vagy a Szakértői Bizottság javasolja, illetve előírja 
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A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét 

betölti és augusztus 31. után született.  

A beiskolázás óvodai eljárásrendje 

A gyermek iskolaérettségének értékelési szempontjait, ill. az óvodáskor végére elérendő 

követelményszinteket az óvoda Pedagógiai Programjában találhatják meg. A tanköteles korú 

gyermekek szülőjével fogadóóra keretében beszélgetünk az iskolára való felkészültségről. 

Egészségügyi testi, lelki, szociális, és értelmi fejlettséget a nagycsoportos gyermekkel 

foglalkozó óvónők, óvodánk logopédusa állapítják meg.  

 

 

 

Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra, mely: 

 igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába szükséges fejlettséget, vagy  

 javasolja a gyermek további óvodai nevelésben való részvételét, vagy 

 javasolja, hogy a szülő a gyermeket az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

megállapítása céljából küldje el az Oktatási Hivatalhoz.. 

Amennyiben a gyermek további óvodai nevelése indokolt, akkor határozatban kerül rögzítésre. 

Kérdéses esetekben kérjük a Pedagógiai Szakszolgálat, illetve ha szükséges, szakértői bizottság 

iskolaérettségi vizsgálatát.  

A kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni.  

A SNI (sajátos nevelési igényű) gyermek iskolai tanulmányainak megkezdéséhez az SNI típust 

vizsgáló szakértői bizottság véleményét minden esetben meg kell kérni. 

A 7. életévüket betöltött gyermekek óvodában maradásához az Oktatási Hivatal döntése 

szükséges.  

 A szülőnek az iskolai beíratások időszakában tanköteles gyermekét minden esetben 

be kell íratnia az általa választott általános iskola első évfolyamára.  

Az iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 óvodai szakvélemény, (eredeti példányát a szülő kapja meg, a másolati példányát az 

óvodai irattárban kell megőrizni. Az óvodai szakvéleményt a szülő és az óvodavezető 

aláírása hitelesíti) 

 a Szakértői Bizottsághoz utalt gyermekeknél a Szakértői Bizottság által kiadott 

szakvélemény 

Ha a szülő gyermekét nem a lakóhelye szerinti körzetes általános iskolába szeretné 

beíratni: 

 A gyermeket először mindig a lakóhely szerint illetékes iskolába kell beíratni. 

 A körzetes iskolából kikérő lapot kell kérnie, melyet az iskola tölt ki. 
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 A választott iskolába a már felsorolt dokumentumokkal és a körzeti iskola kikérő 

lapjával iratkozhat be. 

 A gyermek iskolaérettségének értékelési szempontjait, ill. az iskolaérettség 

kritériumait óvodánk helyi nevelési programjában találhatják meg. (E 

dokumentumok a csoportok előterében vannak kifüggesztve.) 

 

15.Vallási, nemzeti, etnikai joggyakorlás: 

 

 A gyermek, a szülő és az alkalmazott nem késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai 

meggyőződésének megvallására, megtagadására. 

A gyermeket, a szülőt és az alkalmazottat nem érheti hátrány világnézeti, lelkiismereti, 

politikai, nemzeti hovatartozása, társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, 

cselekvőképességének hiánya, vagy korlátozottsága, születési, vagy egyéb helyzete és 

meggyőződése miatt.  

Intézményünkben lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermek az egyházi jogi személy által 

szervezett hit- és vallásoktatásban vegyen részt. Az egyházi jogi személy a hit és vallásoktatást 

óvodában a szülők igénye szerint, óvodapedagógus közreműködésével szervezheti. A hitoktatás 

az óvoda nyitvatartási idejében az óvodai foglakozási időn kívül szervezhető. 

16.  A gyermekek étkezése az óvodában 

 

  Az étkezések időpontjai:- tízóraiztatás: 8.00 óra folyamatos 

                                         - ebédeltetés  :12.00 óra 

                                         - uzsonnáztatás: 15.15 óra 

Bölcsődés gyerekek esetében: 

8- reggeliztetés, folyamatos 

10 órától folyadékpótlás 

 

 A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, 

mely élelmiszerekből ételmintát köteles 48 órán át a hűtőben megőrizni. Az 

ételminta elrakása vonatkozik az otthonról behozott születésnapi, névnapi kínálásra 

szánt édességre is. (ÁNTSZ) Kivétel: kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az 

egész csoport számára vitaminpótlásra szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. 

 Élelmiszert az óvodába csak születés- vagy névnapokon, valamint kirándulások 

alkalmával hozhatnak. Nem etikus a többi gyerekkel szemben és az óvoda tisztán 

tartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert  

( édességet ) fogyaszt, nassol. 

 Amennyiben a gyermek korán reggel érkezik az óvodába, célszerű a 

reggeliztetéséről otthon gondoskodni. 
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 A tagintézmény vezető naponta 7 óra 30 perckor leadja az óvodai gyermek létszámot 

az élelmezésvezetőnek. Annak érdekében, hogy gyermeke étkeztetésben vegyen 

részt, legyen szíves gyermekét eddig az időpontig behozni az óvodába, vagy 

hiányzásáról tájékoztatást adni az óvónőnek, vagy élelmezésvezetőnek. / telefonon, 

személyesen, vagy írásban a napköziben kihelyezett füzetben/   

 

17. A gyermekek jogai: (Közoktatási törvény 10 §) 

 

 Az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai 

napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, 

étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig 

pedagógus felügyelete alatt áll. 

 A gyerek, emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem 

vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide tartozik 

az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. 

 A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön. 

 A gyerek az intézmény eszközeit, berendezéseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen 

használhatja, arra vigyáznia kell. 

  Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben 

megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, 

eszközök rendben tartásában. 

 családja anyagi helyzetétől függően ingyenes, étkeztetésben részesüljön 

A gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a megfelelő 

intézkedések meghozataláért az intézményvezető a felelős. Évi két alkalommal a nevelői 

értekezleten értékeli a gyermeki jogok intézményi érvényesülését. Lehetőséget teremt arra, 

hogy a szülők a gyermeki jogok érvényesülésének megfigyelésével kapcsolatos 

észrevételeiket a nevelőtestületi értekezleten előterjesszék, és a fenntartóhoz továbbítsák. 

 

17.1. Óvodánkban a szülő joga: 

 hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson 

minden kérdésről, a gyermekét nevelő pedagógus munkájáról, az óvoda működéséről, 

továbbá, hogy  

 tájékoztatást kapjon a gyermekét érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot 

tegyen, kérdést intézzen az óvoda vezetőjéhez, pedagógusaihoz, az óvoda szülői 

szervezetéhez, és arra a megkereséstől számított harminc napon belül, érdemi választ 

kapjon. 

 az intézmény működését szabályozó dokumentumokat megismerje (Pedagógiai 

Program, SZMSZ, Házirend), azokat véleményezze, 

 gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, 

neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

 gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét 
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 kezdeményezze szülői szervezet vagy óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, 

továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható 

személy részt vegyen, 

 írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a Szülők Közössége, az 

óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül, a 

Szülők Közösségétől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ 

kapjon, 

 az óvodavezető, vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával a nap bármely szakában 

részt vegyen a foglalkozásokon, 

 az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező szolgáltatások 

megszervezését,  

 a szülők közösségének tagjaként meghatározza, a fenntartó által megállapított ellátási 

díjon felüli szolgáltatások körébe tartozó programokhoz való hozzájárulás mértékét 

 a gyermekeket érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, az e 

körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a 

nevelőtestület értekezletein. 

 hogy a nevelési intézményben, anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban 

meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, 

tanszerellátásban részesüljön, 

 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába járatásához - 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak 

szerint - anyagi támogatást kapjon 

 személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

 gyermeke óvodapedagógusáról értékelő kérdőívet töltsön ki, az óvoda Önértékelési 

programjában meghatározott módon, 

 az intézményvezető munkáját értékelje a vezető megbízásának második és negyedik 

évében, az óvoda Önértékelési programjában meghatározott módon, 

 panasz, véleményezett jogsérelem esetén az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 

17.2. A szülő kötelessége, hogy 

 gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről  

 érvényesítse gyermeke jogait és kötelességeit, 

 együttműködjön az óvodával,  

 rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, és 

tájékozódjon gyermeke óvodai előmeneteléről, sajátos nevelési igényű gyermek esetén 

a gyógypedagógusokkal is 

 három éves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá öt 

éves kortól tankötelezettségének teljesítését, 

 tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, 

tiszteletet tanúsítson irántuk, 
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 elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását, 

 gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az 

óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a 

gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre 

javaslatot tesz. [Nkt. 72.§. (1-5)] Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő 

nem tesz eleget, a jegyző hatósági eljárás keretében kötelezheti a szülőt 

kötelezettségének betartására, 

 az étkezési térítési díjat a  Polgármesteri Hivatal Pénztárába házipénztárba pontosan   

fizesse be, vagy lehetőség van átutalással is fizetni. Ingyenesség esetén az ebédet 

rendelje meg. 

 A pandémiás helyzetre való tekintettel, a gyermekek étkeztetése egyszer használatos 

tálaló edényben történik kiosztásra. 

 a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő gondosan figyelje a 

szociális iroda által kiadott határozat lejárati dátumát annak érdekében, hogy a 

következő határozatot időben be tudja mutatni az ingyenesség folyamatosságának 

megtartása érdekében, 

 a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, ingyenes étkezési támogatásban részesülő 

szülő - gyermeke hiányzása esetén - minden esetben mondja le gyermeke étkezését a 

mulasztott napokra, 

 évente kétszer részt vegyen a gyermeke fejlődéséről szóló óvodapedagógusi 

tájékoztatón és az ott elhangzottakat aláírásával dokumentálja. 

 sajátos nevelési igényű gyermekek esetén évente legalább két alkalommal vegyen részt 

a gyógypedagógusok által szervezett fogadóórán, hogy a gyermek fejlesztéséről, 

fejlődéséről megfelelően tájékozódjon 

 

 

 

 

18. Az óvoda adatkezelési szabályzata alapján az alábbi adatokat tartja nyilván 

A gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma. 

A gyermek: 

 szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

 a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 
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 felvételivel kapcsolatos adatok, 

 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok, 

 kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok, 

 a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

 a gyermek, oktatási azonosító száma 

A gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban a szülői szervezetet véleményezési jog illeti 

meg. 

Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az 

adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó 

szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani. 

 

A megfelelő tájékoztatás eljárásrendje 

 A szülőkkel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell hogy az adatkezelés a 

hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező.  

 Egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden 

tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy 

kik ismerhetik meg az adatokat.  

 A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 

jogorvoslati lehetőségeire is. 

 

A személyhez fűződő jogok sérelme esetén a jogérvényesítés formái 

 

A személyhez fűződő jogok a törvény védelme alatt állnak. Sérelmük esetén a jogsérelmet 

szenvedett személy az esetleges jogsértések esetében a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság  (NAIH ) hatóságához, a bírósághoz fordulhat. Az adatvédelem 

és az információszabadság terén a NAIH jár el.  

 

 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 

 

A szülő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, kivéve, ha a törvényi előírások szerinti 

kötelező adatkezelésről van szó. A tiltakozást írásban kell benyújtani az 

intézmény/telephelyvezetőhöz. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 

http://www.naih.hu/
http://www.naih.hu/
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időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a vezető megvizsgálja, annak megalapozottsága 

kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

A szülő gyermeke személyes adatainak kezeléséről, tárolásáról, annak valóságáról egyéni 

kérelme esetén bármikor betekinthet. 

 

Az óvoda által nyilvántartott személyes adatok helyesbítésének eljárásrendje 

 Amennyiben a szülő önkéntesen szolgáltatott adatait töröltetni szeretné, azt az 

óvodavezetőnek írásban kell bejelentenie, aki a kérelmet továbbítja a gyermek adatait 

kezelő alkalmazottaknak. 

 A szülő a gyermek adataiban történt változást 5 napon belül köteles írásban bejelenteni 

az óvodatitkárnak, aki intézkedik az adatok módosításáról, illetve az tájékoztatja az 

óvodapedagógust, aki gondoskodik a csoport dokumentációiban nyilvántartott adatok 

megfelelő módosításáról.  

 

 

19. A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása: 

 

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 

szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek 

képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, 

árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is 

ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.  

 

Együttműködés: 

 

 Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, 

szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, 

konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, vagy az intézményegység-

vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek 

lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő 

fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást. 

Amennyiben a szülő igényli, abban az esetben a gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről 

rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kap. 

 

20. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 
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Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái 

 

Óvodánkban a gyermekek részére tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk. 

A jutalmazás kiterjedhet –a gyermek magatartására, beszédére, cselekedetére. 

A bátorító nevelés, az erőszakmentes kommunikáció elveit alkalmazzuk. 

A jutalmazás a „jó” megerősítésére szolgál. 

A gyermek fejlődését mindig önmagához, saját teljesítő képességéhez mérten értékeljük. 

 

A jutalmazás formái:  

 szóbeli dicséret négyszemközt 

 szóbeli dicséret a csoporttársak előtt 

 szóbeli dicséret a szülő jelenlétében 

 Simogatás, ölbe vevés, puszi, pillantás, gesztus, mimika,  

 Csoport közösségét érintően: mesélés, diafilmnézés, játék, tánc, zenehallgatás 

 Rajzpályázatokon, sportversenyeken vagy egyéb módon nyert oklevelek kifüggesztése 

a csoportszoba „Büszkék vagyunk rád” oldalára. 

 

Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái 

 

A negatív tartalmú értékelés (büntetés) célja, az elmarasztaláson és visszatartáson túl, a 

kívánatos magatartásra történő rámutatás. Alkalmazását kizárólag pedagógiai 

megfontolások vezetik, sohasem az indulatok. 

Nem büntethet az óvodapedagógus olyan eljárással, ami a gyermekek testi fejlődését 

hátráltatja, pl.: testi fenyítés, étel, levegőzés, kirándulás megvonás, megalázás, megszégyenítés, 

kipellengérezés, fenyegetés, ijesztgetés, megfélemlítés. A büntetés mindig a cselekedet, és nem 

a gyermek elítélését fejezze ki. 

 

Nktv. 46.§ (2) bekezdés: A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, 

embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 

 

A büntetés formái:  

 rosszalló tekintet, elutasító gesztus, 

 szóbeli figyelmeztetés  
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 határozott tiltás 

 leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd 

megbeszélés 

 más tevékenységbe való áthelyezés 

 

 

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei 

 következetesség 

 rendszeresség; 

 minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell 

alkalmazni 

 

Törekvéseink sikerességének érdekében kérjük, hogy a fenti alapelveket a szülők otthon is 

erősítsék gyermekeikben. 

 

Kép-és hangfelvétel készítése: 

 Az intézményben a kép vagy hangfelvétel elkészítése és felhasználása akkor lehetséges, ha 

ehhez az érintett személy írásban hozzájárulását adta. Nincs szükség az érintett hozzájárulására 

a felvétel elkészítéséhez és a felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti 

szereplésről készült felvétel esetén. Ez azt jelenti, hogy az önrendelkezési jogunkból eredően a 

Polgári Törvénykönyv alapján mi dönthetünk arról, hogy készülhet-e rólunk egyedi 

azonosításra alkalmas felvétel (kép- és/vagy hangfelvétel), valamint az milyen nyilvánosság elé 

kerüljön, azt ki láthassa. Ez a hozzájárulás adott esetben ráutaló magatartással is megadható, 

például, ha valaki olyan rendezvényen vesz részt, ahol felvétel készül, a megjelenésével, mint 

ráutaló magatartással megadja a kép készítéséhez (és akár felhasználásához) a hozzájárulást. 

Egy engedély nélkül készült fotó közzétételének, az internetre feltöltésének jogi 

következménye lehet, ezért mielőtt valaki az intézményből ilyet tesz, az illető személytől 

hozzájárulást kell kérni. Engedély nélkül tehát nem lehet felvenni foglalkozást, nem készíthető 

hang-kép-videó felvétel gyermekről, kollegáról, szülőről.  

 

21. Véleménynyilvánítási jog: 

 

A szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

tisztségviselőinek megválasztásáról. Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a 

gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól 

tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő 

bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó 

ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi 

értekezleten. 

 

 a működés rendje, a gyermekek fogadása 
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 belépés és benntartózkodás rendje, azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 

óvodával 

 a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módja, 

 külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 

 az adatkezelési szabályzat elfogadásakor gyermekeik személyes adatainak kezelésével 

kapcsolatban 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 

 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában 

 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

 a munkatervnek a szülőket is érintő részében 

 a hit és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában 

 vezetői pályázatnál 

 az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, 

nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, 

vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan 

 a pedagógus, a vezető és az intézmény  önértékelésének eljárásrendje alkalmával 

 az intézményvezető munkájának értékelése a vezető megbízásának második és 

negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján az OH 

által biztosított informatikai felületen. 

 az óvodapedagógus munkájának értékelése az intézményi önértékelés 

megvalósításánál, az OH által biztosított informatikai felületen. 

 

 

A véleménynyilvánítás időpontja 

 SZMSZ, Éves Munkaterv, Házirend, Pedagógiai Program elfogadása, módosítása, 

önértékelés, tanfelügyelet 

 A véleménynyilvánítás fórumai 

 szülői értekezletek 

 fogadóórák 

 elégedettségmérési lapok kitöltése 

 szülői szervezetben való aktív részvétel 

 nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek. 

 

A véleménynyilvánítás formája 

 írásban (elektronikus formában is) a vezető felé 

 szóban az óvodapedagógus felé 

 szóban jegyzőkönyvbe a nevelőtestületi értekezleten 



 122 

A véleménynyilvánításra kötelezett dokumentumainkat minden esetben írásban küldjük meg a 

szülői szervezet tagjainak. A véleménynyilvánítás írásbeli megfogalmazására 15 nap áll a 

szülők rendelkezésére. 

 

A szülők rendszeres tájékoztatásának eljárásrendje 

 

Óvodánkban az információkhoz való hozzájutás joga azt jelenti, hogy a szülőnek jogában 

áll megismerni az óvoda dokumentumait, és arról tájékoztatást kérni. A Pedagógiai 

program, a Szervezeti és Működési Szabályzat illetőleg a Házirend hozzáférhetőségét az 

alábbiak szerint biztosítjuk: 

 Az e-mail címmel rendelkező szülők részére elektronikus formában biztosítjuk a 

Házirend teljes terjedelmét, az e- mail címmel nem rendelkezők ugyanezt nyomtatott 

formátumban kapják meg. Mindkét esetben a szülő aláírásával igazolja a szabályzat 

átvételét és annak tudomásulvételét.  

 A Pedagógiai program és az SZMSZ az óvoda honlapján, valamint a vezető/telephely 

vezető irodájában érhető el.  

 

 

 

A tájékoztatással összefüggő igények jelzésének és a tájékoztatás eljárásrendje 

 

Tájékoztatás a Pedagógiai Programról 

 

A szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől, vezető-

helyettesétől és a csoportos óvodapedagógusoktól. 

 A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki, 

bármikor feltehet az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn belül 

(15 nap) érdemi választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes 

egyeztetés alapján kerül meghatározásra. 

 Szóbeli érdeklődésre, szóbeli tájékoztatást kaphat az óvoda képviseletére jogosult 

személyektől. 

 Írásbeli kérés a nevelési év ideje alatt bármikor benyújtható az óvodavezető- 

helyettesnek címezve, aki az ügyintézési határidőn belül írásbeli tájékoztatást nyújt. 
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Tájékoztatás a Házirendről 

Az óvodapedagógusok minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatást adnak a 

házirendről. Az új beiratkozó kiscsoportos gyermekek szüleinek a beiratkozáskor a Házirend 

elektronikus, egyéni igény szerint pedig a fénymásolt példányait átadjuk. Az átvételt és az 

abban foglaltak tudomásul vételét a szülő aláírásával igazolja.  A Házirend és az éves 

munkaterv, annak különösen az esemény naptára elhelyezésre kerül az óvodában arra kijelölt 

helyen.  

 

A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli tájékoztatás megkérésének módjáról a szülők a 

nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől. 

Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtti nyitott napokon 

is választ kapjanak kérdéseikre. 

 

Tájékoztatás a tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, 

amelyekre a következő nevelési évben a nevelőmunkához szükség lesz. 

Felelős: óvodavezető 

Időpont: a megelőző nevelési év évzáró szülői értekezlete 

Az internetes nyilvánosságra vonatkozó tájékoztatás 

A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei írja elő az óvoda számára, hogy 

amennyiben az intézménynek van honlapja, azon az alapdokumentumok közül mit kell 

nyilvánosságra hozni. Az erről szóló tájékoztatást az óvoda vezetője a nevelési év első szülői 

értekezletén teszi meg. 

 

22. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel 

eljárásrendje 

 

Az óvoda nevelési idején kívül szervezett térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

A szolgáltatások iránti igények kielégítésénél elsődleges szempontként a gyermek érdekeit 

tartjuk szem előtt. A szolgáltatásokkal kapcsolatos szülői igények felmérése minden év 

szeptemberében történik. Az igényeket a csoportos óvónőknél lehet írásban jelezni. 

 

Az igénybevétel eljárásrendje 

a) a szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyilatkozatban közli, hogy 

gyermeke felügyeletét a tanfolyam idejére olyan személyre bízza, aki nem az óvoda 

alkalmazottja 



 124 

b) tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt az óvodát nem terheli felelősség 

c) a vezető és a szolgáltatást nyújtó közötti együttműködés feltételeit meghatározó 

dokumentum elkészítése vezetői feladat 

d) A tanfolyamokkal kapcsolatban az intézmény semmilyen kötelezettséget nem vállal. 

 

Alkalomszerű térítéses szolgáltatások eljárásrendje  

 

Az alkalomszerű térítéses programokra a szülőktől éves szinten beszedhető legmagasabb 

összeget csoportonként a szülők szeptemberben, az első szülői értekezleten állapítják meg. 

Ennek elfogadásáról a szülők határozat formájában döntenek. A döntés értelmében az 

elfogadott programokat a szülők finanszírozzák. A határozat nyomtatott formáját az óvoda 

irattárában helyezzük el. 

 

Ilyen programok pld:  

 Bábszínház  

 Irodalmi, zenés gyermekműsorok  

 Látogatás tájházakba, népi kismesterségek színhelyeire  

 Kirándulások  

 A csoportok eseményterveihez kapcsolódó programok, foglalkozások  

 

Térítésmentes szolgáltatások 

 A logopédiai szolgáltatás: minden öt évet betöltött gyermekkel a logopédus év elején 

szűrést végez. Szükség esetén beszédjavító és dyslexia megelőző foglalkozásokat tart a 

gyermekeknek. A foglalkozásokon való részvételt térítésmentesen biztosítjuk.  

 Szakértői bizottság szakvéleményével rendelkező kisgyermek esetében az alapító 

okiratunknak megfelelően biztosítjuk a fejlesztő foglalkozásokat utazó szakemberek 

bevonásával. 

 A pedagógiai programban megfogalmazott foglalkozások, programok, az óvoda 

eszközeinek használata. 

 

23. Együttműködésre alkalmas fórumok: 

 

 szülői értekezletek (évente 2-3 alkalommal) 

 nyílt napok, közös rendezvények 

 az óvónővel történő, rövid esetenkénti megbeszélés, mely nem vonja el az óvónőt a 

csoporttól 

 a gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől 

vagy az óvodavezetőtől kérjenek. 



 125 

 Az intézmény rendjére, tisztaságára minden dolgozó, szülő és gyermek köteles 

vigyázni! A szülő épp úgy mint a dolgozó az óvoda külső környezetére is vigyáz és erre 

neveli gyermekét is.  

 A berendezések, tárgyak, játékok, bútorok állapotáért az óvoda 

 dolgozói a felelősek. A tisztaság megőrzése és a fertőző betegségek elkerülése     

érdekében, a szülő a csoportszobában csak indokolt esetben tartózkodhat. / szülői 

értekezlet, nyílt nap stb../ 

 A szülő utcai cipőben a csoportszobában nem tartózkodhat. 

 

24. Baleset megelőzési előírások 

 

 Tilos az óvodába hozni a gyermek egészségére káros, testi épségét veszélyeztető játékot, 

felszerelést, használati eszközt! /játék puska, kard, stb…/ 

 Az utcakapukat a felnőttek kötelesek reteszelni minden esetben, a gyermekek 

balesetének elkerülése érdekében. 

 Az óvoda területére élő állatot behozni tilos! 

 Idegen személyek tartózkodása az óvoda területén csak az intézményvezető, 

intézményegység-vezető, vagy helyettese engedélyével történhet, a fertőző betegségek 

elkerülése végett az épületbe lépés csak indokolt esetben lehetséges. 

 Az önkiszolgáló munka balesetveszélyt rejtő tevékenységeit csak felnőtt jelenlétében 

végezhetik a gyerekek. 

 A gyermekek az óvoda épületét egyedül semmilyen körülmények között nem 

hagyhatják el, a gyermeket haza csak írásos szülői kérelem alapján engedheti el a 

felnőtt.  

 A gyermekek kötelesek a szobában, illetve a szabadban egyaránt az óvodapedagógus, 

dajka, útmutatása alapján vigyázni saját és társaik testi épségére. 

 Az óvodapedagógus a reá bízott csoportot felügyelet nélkül soha nem hagyhatja. 

 

25. Kapcsolattartás 

 

Kérjük Önöket, hogy gyerekükkel kapcsolatos, esetleg magánjellegű beszélgetésekre az 

óvodapedagógusok figyelmét munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, 

mert ez könnyen balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés folyamatát. Gyermekükkel 

kapcsolatosan információt csak a saját óvodapedagógusaiktól gyógypedagógusaiktól vagy az 

óvodavezetőtől kérjenek. 

 A gyermekükkel kapcsolatos információk megbeszélésére a gyermekek átadása-átvételekor 

csak nagyon röviden van lehetőség, mivel a pedagógusnak a csoport egészére figyelnie kell 

ezen idő alatt is. A csoport óvodapedagógusaitól személyesen tudnak egyeztetés után 

fogadóórát kérni. 

A gyógypedagógusok, logopédusok előre meghirdetett időpontban tartanak fogadóórát, 

amelyről a szülőket írásban tájékoztatják. Ezt a házirendnek is tartalmaznia kell, írjátok oda, 

hogy a megjelenített időpontra bejelentkezés szükséges. 
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Az óvodavezetőtől fogadóórát lehet kérni a 0652/374-017telefonszámán, illetve a központi 

email címen: bagosiovi@gmail.com 

Az óvodavezető-helyettestől fogadóórát személyesen, illetve telefonon lehet kérni. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A házirend módosítására vonatkozó rendelkezések: 

 a jogszabályi változás esetén az óvodavezető kezdeményezi,  

 módosításra javaslatot tehet szülő és óvodapedagógus. A javaslattal történő egyetértés 

esetén a módosítást az óvodavezető, a nevelőtestület és a szülői szervezet teheti meg. 

 a házirend módosításakor a házirend elkészítésére vonatkozó szabályokat kell betartani. 
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Záró rendelkezések 

 

Jelen Házirend életbe lépése csak a nevelőtestület elfogadásával, az óvodai szülői közösség 

véleményének kikérésével és az óvodavezető jóváhagyásával lép életbe. 

 A Házirend a jóváhagyás határidejét követő első napon lép hatályba és határozatlan időre szól. 

  hatályba lépése: 2020.04.01. 

  érvényessége: visszavonásig.  

A hatályba lépéssel egy időben hatályát veszíti az óvoda 2019. 09. 01-én készült házirendje. 

A hatályba lépett házirendet meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem 

tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatban kerülnek az óvodával, és 

meghatározott körben használják a helyiségeit. 

 A házirendben foglaltak megtartása kötelező mindenkire, aki az óvodában tartózkodik. 

.  

Az elfogadott házirendben bármilyen változtatás csak a véleményezési és egyetértési joggal 

bíró partnerek közreműködésével lehetséges. 

 A Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete határozatképes ülésén készült 

jegyzőkönyvben szereplő 100%-os igenlő elfogadó határozat alapján 2020. 04.01. napján a 

Házirendet 22/2020 határozatszámon elfogadta.  

Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.  

 

 

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

Nevelőtestület képviselője                                                           intézményvezető 

 

 

 

 Kelt: Hajdúbagos, 2020.04.01.  

 

 

A szülői képviselet, a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde Házirendjének elfogadásához 

véleményezési jogát gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott 

meg. 

 

 Kelt: Hajdúbagos 2020.03.31.                                       

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

                                                                                                 A szülői szervezet elnöke 

 

 

 

 

Jóváhagyta: Hajdúbagos 2020.04.01.P.h.                                 Fehér Tiborné 

                                                                                                   intézményvezető 
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2.sz. melléklet 
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A Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője az Európai Parlament és a Tanács a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívüli helyezéséről 

szóló (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), valamint  

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

megfelelés érdekében, továbbá 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII.29.) Korm. rendelet alapján, 

a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsődével kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak 

fokozott védelme, illetve ezen adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint 

felhasználása módjának meghatározása céljából, az alábbi szabályzatot alkotja: 

 

 

I. A szabályzat célja és hatálya 

 

1. Jelen szabályzat célja, hogy a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde ( 4273 Hajdúbagos Nagy 

u.105.) mint adatkezelő (a továbbiakban: Óvoda) a kezelésében lévő személyes 

adatokról vezetett nyilvántartások jogszerű rendjét meghatározza és biztosítsa, hogy az 

Óvodával az I.6. pont szerint kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes 

adatait a mindenkor hatályos jogszabályi feltételek mentén kezelje, tárolja, továbbá e 

természetes személyek személyes adataik védelméhez való jogai ne sérüljenek. 

2. Jelen szabályzat alkalmazandó minden olyan esetben, amikor az Óvoda természetes 

személyek személyes adatait kezeli, valamint olyan esetekben is, amikor valamely 

nyilvántartási rendszer részévé kívánja azt tenni. 

3. Személyes adatoknak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, 

vagy több tényező alapján azonosítható, valamint ezen adatokból levonható, érintettre 

vonatkozó következtetés. 

4. Adatkezelésnek minősül a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása 

átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, 

továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétel, törlés illetve 

megsemmisítés. 

5. Az Óvoda, mint az GDPR 4. cikk 7. pontjai, illetve az Infotv. 3. § 9. pontja szerint 

adatkezelő a jelen Szabályzat hatálya alatt jogosult a Szabályzatban meghatározott 

személyes adatok kezelésére, a személyes adatok kezelésének célját meghatározni, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozni és 

azokat végrehajtani. 

 

 

6. Jelen szabályzat kiterjed 

a) az Óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb 

jogviszonyban álló természetes személyekre, 

b) az Óvodával tanulói jogviszonyban álló természetes személyre, illetve - kiskorú 

gyermek esetében – törvényes képviselőire, 



 130 

c) az Óvodával tanulói jogviszonyban nem álló, de az Óvodával, egyéb módon 

kapcsolatot létesítő természetes személyekre – pl. az intézmény iránt 

érdeklődők, és szüleik, - illetve – kiskorú személy esetén – törvényes 

képviselőikre, 

d) azon természetes személyek személyi adataira, akik az (a), illetve (b) 

alpontokban meghatározott jogviszonyt kívánnak az Óvodával létesíteni, illetve 

– kikorú személy esetén- törvényes képviselőikre, 

e) minden olyan személy, aki az Óvoda használatában álló weboldalt látogatja, ott 

önkéntes személyes adatot ad át az Óvoda részére, vagy akinek a nyílt hálózaton 

keresztül csatlakozást biztosító eszközén a weboldal adattárolást végez, illetve 

az ott tárolt adatokhoz való hozzáférést kér. 

 

 

 

 

 

II. Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak köre és hatásköre 

 

1. Az Óvoda által kezelt személyes adatokat kizárólag az Óvoda munkavállalói, illetve az 

Óvodával foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, munkaköri 

kötelezettségeik teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig ismerhetik meg. 

2. Az óvodával munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban 

álló minden olyan személy, aki munkaköri kötelezettsége teljesítése keretében 

személyes adatot kezel, köteles a jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok 

mindenkori megtartásával a személyes adatot védeni, megőrizni, illetve azokhoz való 

illetéktelen hozzáférést megakadályozni, továbbá biztosítani, hogy a személyes 

adatokat kizárólag az előre rögzített célra használják fel. 

3. A jelen Szabályzatban meghatározott kötelezettségek – kötelezettek általi – 

teljesítéséért az Óvoda vezetője felelős. Az Óvoda vezetőjének jelen szabályzatból 

eredő hatásköre különösen 

a) a szabályzatban meghatározott adatrögzítések felügyelete, illetve érintettektől az 

adatkezeléshez való hozzájárulás beszerzésének ellenőrzése, 

b) a szabályzatban meghatározott adattovábbítások teljesítése, 

c) a tájékoztatás megadásának biztosítása, betekintés engedélyezése, módosítása, 

illetve törlési kérelem teljesítése, panaszok elbírálása, 

d) az adatvédelmi incidens minősítése, értékelése, kezelése, rögzítése, illetve a 

szükséges tájékoztatások megadása, 

e) jelen Szabályzatra vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések vizsgálata 

és a módosítások jelzése az adatvédelmi tisztviselőnek. 

4. Minden személy, illetve törvényes képviselője, akinek személyes adatát az Óvoda 

kezeli, illetve őrzi, köteles a személyes adataiban bekövetkező változást minél 

hamarabb jelezni az Óvoda vezetőjének. 

 

 

 

 

 

5. Adatkezelések felelősei 

a) Az óvoda vezetője 

- biztosítja a szabályzás jogszerűségét és folyamatos fejlesztését 
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- biztosítja a szabályzás megismerhetőségét 

- ellenőrzi a szabályzás előírásainak betartását, bevezeti a szükséges 

korrekciókat 

- eljár a szabályzás megsértéséből eredő - helyben kezelhető – panaszok 

esetén 

- nyilvántartja az adatkezelési tájékoztatókat, illetve a szükséges 

hozzájáruló nyilatkozatokat 

b) Az óvodavezető helyettes 

- biztosítja munkaterületén a szabályzás megvalósulását és annak 

ellenőrzését 

- kezdeményezést tesz a szabályzás betartásával, korrekciójával, 

fejlesztésével kapcsolatban 

- előkészíti a munkaköréhez tartozó területeken a külső adattovábbítást és 

az óvodavezető elé terjeszti azt engedélyezésre 

c) Óvodapedagógusok 

- betartják a szabályzás munkaterületükkel összefüggő rendelkezéseit 

d) Adatvédelmi tisztviselő 

- az Infotv. 25/M. §-ban foglaltak teljesítése, 

- elkészíti az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot, az adatkezelési 

tájékoztatókat, illetve a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat, 

- figyelemmel kíséri az adatvédelmi jogszabályok illetve a szervezet 

változását és szükség esetén javaslatot tesz az adatvédelmi szabályzat 

módosítására, 

- elemzi és ellenőrzi az adatkezelési tevékenységek megfelelőségét és 

részt vesz az adatvédelmi ellenőrzésekben és vizsgálatokban, 

- vezeti az adatkezelések nyilvántartását (1. melléklet), illetve az 

adatvédelmi incidens nyilvántartást, 

- figyelemmel kíséri az adatvédelmi alapelvek betartását, 

- figyelemmel kíséri az érintetteknek nyújtott tájékoztatások gyakorlatát, 

- jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén felhívja annak megszüntetésére 

az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, 

- ellenőrzi az adatvédelmi szabályzatban foglaltak betartását, 

- évente adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos oktatást, illetve ha 

szükséges továbbképzést tart az intézmény foglalkoztatottjainak. 
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III. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos alapelvek 

 

1. A felvételt nyert gyermekekkel kapcsolatos adatkezelés és az alkalmazottakkal 

kapcsolatos adatkezelés jogszabály alapján kötelező, amelyeket az óvoda kizárólagosan 

a jogszabályban meghatározott körben és célra használhat fel. 

2. Az óvoda tiszteletben tartja az érintettek személyes adatainak védelméhez való jogát és 

adatkezelése körében biztosítja, hogy személyes adataival mindenki maga 

rendelkezzen. 

3. Az óvoda személyes adatot meghatározott, jogszerű célból kezel. 

4. Az óvoda adatot a jogszabályban meghatározott jogalap alapján kezel. 

5. Az adatkezelés során az óvoda a személyes adatot jogszerűen és átlátható módon kezeli. 

6. Az óvoda az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mennyiségű és típusú adatot kezel.  

7. Az adatkezelés minden esetben megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul. A tájékoztatás 

egyszerű, átlátható és érthető módon kerül megfogalmazásra. 

8. Az Óvoda gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi azokat a technikai és 

szervezési intézkedéseket és kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek 

9. A jelen Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit valamennyi partnerével megismerteti és 

elfogadtatja.  

10. Az adatok felvétele és kezelése kizárólag a tisztességes törvényesség elvének 

betartásával történhet. 

11. Az önkéntes rendelkezés alapján történő adatkezelés időtartama a cél megvalósulásáig 

terjedhet. 

12. Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.  

13. Az érintett általi adatszolgáltatás jogalapját az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. 

14. Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához 

szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani. 

15. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

nyilvánosságra hozás, vagy törlés illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen. 

16. Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti 

adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása 

szerint esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok 

törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által 

meghatározott esetekben. Ezekben az esetekben a szükséges intézkedéseket az Óvoda 

vezetője az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles 

végrehajtani. 

17. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulást bármikor – amennyiben az adatkezelés 

hozzájáruláson alapul – módosíthatja vagy visszavonhatja. 

18. Az adatok céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások 

alapján kell elvégezni. 

19. Az adatok akkor továbbíthatóak, ha jogszabály azt megengedi, és ha az adatkezelés 

feltételei minden egyes továbbítással érintett személyes adatra nézve teljesülnek. 

20. Az adat törlési, irat megsemmisítési eljárásra a hatályos jogszabályok, valamint az 

Óvoda egyéb szabályzatai az irányadóak. 

 

 

IV. Az Óvoda által, a jogviszonnyal rendelkező gyermekről kezelt és őrzött adatokkal 

kapcsolatos rendelkezések   
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1. A jogviszonnyal rendelkező gyermek nyilvántartható és kezelhető adatai. A gyermekek 

adatainak kezelése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény, illetve a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben előírt módon történik. A 

nyilvántartott adatok: 

a) a gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének, 

tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgárság 

esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma 

b) a szülő, gondviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

c) a gyermek óvodai fejlődéséhez kapcsolódó adatok 

d) az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos adatok:  

o a felvétellel kapcsolatos iratok 

o a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekre 

vonatkozó adatok (sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok) 

e) a gyermekbalesetre vonatkozó adatok 

f) a fentieken túl jogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság 

elbírálásához és igazolásához szükséges azon adatok, amelyekből 

megállapítható a jogosult személye és kedvezményre való jogosultsága, 

g) egyéb, a szülő, gondviselő általi hozzájáruláshoz kötött adatok. 

 

2. Adattovábbítás: a gyermekek adatai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben meghatározott célból továbbíthatók az Adatkezelőtől: 

a) fenntartó, bíróság, rendőrség, önkormányzat, közigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 

b) sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, 

magatartási rendelleneségre vonatkozó adatok, a pedagógiai szakszolgálat 

intézményeitől a nevelési-oktatási intézményekkel, illetve vissza 

c) a magatartás és tudás értékelésével kapcsolatos adatokat a nevelőtestületen 

belül, a szülőknek, 

d) a gyermek óvodai/iskolai felvételével, átvételével kapcsolatban az érintett 

óvodához, iskolához 

e) az egészségügyi, óvodai, egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a 

gyermek, tanuló egészségügyi állapotának megállapítása céljából, 

f) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek 

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából, 

g) az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos 

adatok a szülőknek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az 

iskolának. 

3. Nem szükséges az érintett hozzájárulása az adattovábbításhoz, ha az intézményvezető a 

gyermek védelméről szóló törvény rendelkezése alapján, megítélése szerint a gyermek 

súlyos vészhelyzetbe került, vagy kerülhet (gyermek érdeke mindenek felett alapelv). 

4. Az adattovábbítás az intézményvezető aláírásával, írásos megkeresésre postai úton 

ajánlott küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. 

5. E-mailen történt megkeresés esetén elektronikus formában, a megfelelő adatvédelem 

biztosításával kézbesíthető. Intézményen belül személyes adat kizárólag papír alapon 

zárt borítékban adható tovább. 

6. A gyermekek adatainak kezelésére vonatkozó, végrehajtást segítő közös szabályok a 

gyakorlatban 



 134 

a) Az Óvodában az adatkezelést végző személynek az adat felvételekor 

tájékoztatni kell a szülőt, hogy az adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes.  

b) Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét, hogy az 

adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező, amelyet az iraton a szülő 

aláírásával együtt fel kell tüntetni.  

c) A kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az érintettel a kötelező 

adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályt. 

d) Az óvodapedagógusok az évkezdeti felmérések és a szakszolgálat végezte 

vizsgálatok javaslatai alapján fejlesztő foglalkozásokat tartanak melyek 

tervezetét e célra készített naplókba vezetik és a fejlődés üteméről a szülőket 

negyedévente tájékoztatják. 

e) A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében közreműködő 

fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, mozgásfejlesztő az erre a célra 

rendszeresített nyomtatványokat, illetve naplókat vezetik.  

f) Az óvodapedagógusok vezetik és nyilvántartják a gyermek személyes 

adatait, sajátos nevelési igényre, beilleszkedési zavarára, tanulási 

nehézségére, magatartási rendellenességére, hátrányos helyzetére, tartós 

betegségére, óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségére vonatkozó adatait és előkészíti adattovábbításra az 

intézményvezetőnek. 

g) Az adatkezelések időtartama jogszabályban meghatározott. Az érintett 

hozzájárulásához kötött adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama az 

adatkezelési tájékoztatóban kerül rögzítésre.  

 

 

V. Közalkalmazottak adataival kapcsolatos adatkezelés 

 

1. Az Nkt. 41. § (1) alapján az Óvoda köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat 

vezetni, a köznevelés információs rendszerbe (KIR) bejelentkezni, valamint az 

Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni. 

2. Az óvodával közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra 

irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek egyes személyes adatait az Óvoda 

jogosult kezelni. Az Óvoda az Nkt. 43-44. § értelmében kezeli a következő az óvodával 

munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban lévő 

természetes személyek adatait, különös tekintettel arra, hogy a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 5. sz. melléklete 

részletesen meghatározza azokat az adatokat, melyek nyilvántartása kötelező: 

 

 

a) Az Óvoda nyilvántartja 

o pedagógus oktatási azonosító számát 

o pedagógus igazolványának számát 

o a jogviszony időtartamát, és 

o heti munkaidejének mértékét. 

b) A Kjt. szerint közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre 

o neve (leánykori neve) 

o születési helye, ideje 

o anyja neve 

o TAJ száma, adóazonosító jele 

o lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 
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o családi állapota. gyermekeinek születési ideje 

o egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

o legmagasabb iskolai végzett (több végzettség esetén valamennyi) 

o szakképzettsége(i) 

o iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), 

valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok 

adatai 

o tudományos fokozat, idegennyelv-ismeret,  

o korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése, 

o munkahely megnevezése, 

o  megszűnésének módja, időpontja 

o a közalkalmazotti jogviszony kezdete 

o állampolgársága 

o hatósági bizonyítvány száma kelte 

o a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának 

alapjául szolgáló időtartamok 

o a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai 

számjele, e szervnél a jogviszony kezdete 

o a közalkalmazott jelenlegi besorolásának időpontja, vezetői 

beosztása, FEOR-száma 

o címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 

o a minősítésekkel kapcsolatos dokumentumok 

o személyi juttatások 

o a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

o a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és 

a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

o a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával 

összefüggő adatai 

o a tanfelügyeleti értékelés dokumentumai 

3. A felsorolt adatokat az óvodavezető, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója és a 

polgármesteri hivatal (közös önkormányzati hivatal) humánpolitikai referense kezeli. 

4. Az alkalmazottakkal kapcsolatos személyes adatok vonatkozásában az Óvoda csak a 

következő személyek számára biztosíthat betekintést: 

a) az Óvodával közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy 

foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló olyan személy, akinek 

munkaköri kötelezettsége teljesítése érdekében elengedhetetlen a személyes 

adatot tartalmazó iratba való betekintése 

b) személyes adat jogosultja 

c) olyan személy, aki számára betekintéshez való jogot jogszabály biztosítja, és 

e jogosultságot az Óvoda vezetője előtt megfelelően igazolta. 

5. Az alkalmazottakkal kapcsolatos személyes adatokból a munkáltatói jogok 

gyakorlására jogosult vagy az általa meghatalmazott ügyintéző összeállítja a 

munkavállaló (foglalkoztatott) személyi iratait, amelyeket a többi személyes adattól 

elkülönítetten kötelező megőrizni, annak csak a következő iratok lehetnek részei 

a) munkavállaló személyes anyaga, amelynek része a munkavállalói 

alapnyilvántartás 

b) munkavállaló jogviszonnyal összefüggő iratai. 

6. A 6. pontban meghatározott személyes adatok továbbítására az Óvoda, mint adatkezelő 

csak 
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a) az egyes a foglalkoztatáshoz kötődő juttatások jogszerű igénybevételének 

megállapítása céljából, 

b) az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása 

érdekében, 

c) a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében 

azonosítás érdekében a személyi adat- és lakcímnyilvántartás részére történő 

megküldése céljából, 

d) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok 

minősítő vizsgájának, minősítő eljárás lefolytatása érdekében, valamint 

e) statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon 

jogosult. 

7. Az óvoda a személyes adatokat csak olyan személy részére továbbíthatja akiknek, 

illetve amelyeknek a jogszabályban vagy a jelen szabályzatban meghatározott 

tevékenysége ellátásához az elengedhetetlen, illetve akik, illetve amelyek e személyes 

adatok megismerésére jogszabály vagy engedély alapján jogosultak. A személyes 

adatok továbbítására kizárólag az Óvoda vezetője vagy az általa megbízott 

foglalkoztatott jogosult. 

8. A munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére – kérelmére – 

pedagógusigazolványt ad ki: 

a) A pedagógusigazolványt a Közoktatási Információs Iroda készítteti el és a 

munkáltató útján küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány a 

közoktatás információs rendszerében található adatokat tartalmazhatja. 

b) A pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány számát, a 

jogosult fénykéét és aláírását.  

c) A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell 

igényelni. Az igényléshez szükséges adatok a pedagógusigazolvány 

elkészítéséhez továbbíthatók. 

d) A pedagógusigazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány 

érvényességének megszűnéséig öt évig kezelheti. Az adatkezelés 

kizárólagosan a pedagógusigazolvány elkészítését, az adatok tárolását és a 

Közoktatási információs Irodával történő egyeztetését foglalja magában. 

9. A személyes adatok kezelése célhoz kötöttsége szabályának megfelelően az óvodai 

alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat a megyei kormányhivatal részére is 

továbbítható az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések (tanfelügyelet), továbbá a 

pedagógusok minősítése lefolytatásának céljából. Ezen adatok rögzítésével, 

továbbításával és kezelésével az intézményvezető megbízhatja a vezető-helyettest is. 

10. A minősítésben, értékelésben résztvevő vezető, vezető-helyettes felelősségi körén belül 

gondoskodik arról, hogy a folyamatban bevont harmadik személy kizárólag csak a 

jogszerű és tárgyilagos értékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg. 

11. A KIR-ben előállított dokumentumrendszer kezelését és a hitelesített, tárolt 

dokumentumok kezelésének rendjét az intézmény szervezeti és működési szabályzata 

normalizálja. 

 

 

 

VI. A közalkalmazottak és egyéb foglalkoztatottak jogai és kötelességei 

 

1. A közalkalmazott és egyéb foglalkoztatott saját személyi anyagába, az 

alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, 
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személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot 

kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását.  

2. Tájékoztatást kérhet személyi irataiba való betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi 

anyagának más szervhez való továbbításáról. 

3. A közalkalmazott és egyéb foglalkoztatott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és 

javítását a nyilvántartás vezetőjétől, egyéb esetekben az óvoda vezetőjétől írásban 

kérheti. A közalkalmazott és egyéb foglalkoztatott felelős azért, hogy az általa a 

munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak 

legyenek. 

4. A közalkalmazott és egyéb foglalkoztatott az adataiban bekövetkező változásról 8 

napon belül köteles írásban tájékoztatni az óvoda vezetőjét, aki 8 napon belül köteles 

intézkedni az adatok aktualizálásáról. 

 

 

VII. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 
 

1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal/munkaviszonnyal összefüggő adatok 

kezeléséért 

a) A vezetői ellenőrzést végző, vagy a pedagógusminősítésben részt vevő 

vezető, vagy a pedagógus felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a 

minősítésbe bevont harmadik személy kizárólag a jogszerű és tárgyilagos 

értékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg. 

b) Az intézmény állományába tartozó közalkalmazott és egyéb foglalkoztatott 

személyi iratainak őrzéséért, kezeléséért, a személyi számítógépes 

nyilvántartó rendszer működtetéséért az óvodavezető felel. 

c) Az óvodában a közalkalmazotti és egyéb foglalkoztatott jogviszonnyal 

összefüggő adatok kezeléséért 

o az óvodavezető 

o az intézményi nevelő munkát segítő közalkalmazottak tekintetében 

az értékelést végző vezető-helyettes, 

o a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő 

közalkalmazott,  

o a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik 

felelősséggel. 

2. A közalkalmazotti adatkezelést a munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el.  

3. A közalkalmazotti, vagy egyéb foglalkoztatottra vonatkozó alapnyilvántartás 

adatköréből, a munkából való rendes szabadság miatti távollét időtartamának 

nyilvántartását az óvodavezető-helyettes vezeti. 

4. A közalkalmazotti, vagy egyéb foglalkoztatottra vonatkozó alapnyilvántartás személyi 

juttatásról szóló adatköréhez tartozó nyilvántartást a munkáltatói jogokat gyakorló 

fenntartó szerv látja el, melyből egy példányt a személyi anyagban elhelyez.  

5. A rendszergazdai feladatokkal megbízott alkalmazott az adatok kezelését, archiválását 

a vezető utasítása alapján végzi. 

6. A vezető-helyettes felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy 

a) az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és 

megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi 

rendelkezések tartalmának, 

b) a személyi iratra csak olyan megállapodás kerülhessen, amelynek alapja 

közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, 

bíróság, vagy más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés. 
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7. A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva keletkezésük sorrendjében, 

az e célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról 

tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat 

keletkezésének időpontját is. 

8. A közalkalmazotti, vagy egyéb foglalkoztatottra vonatkozó jogviszony megszűnése 

után a közalkalmazott személyi iratait az irattározási tervnek megfelelően az irattárban 

kell elhelyezni.  

9. A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – a közalkalmazotti, 

vagy egyéb foglalkoztatottra vonatkozó jogviszony megszűnésétől számított ötven évig 

kell megőrizni. 

10. A közalkalmazott vagy egyéb foglalkoztatott személyi anyagába, egyéb személyi 

irataiba, illetve az alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D §-ban felsorolt személyek jogosultak 

betekinteni: 

a) a közalkalmazott/alkalmazott felettese 

b) a minősítést végző vezető 

c) feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy 

törvényességi felügyeletet gyakorló szerv 

d) munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság 

e) a közalkalmazott ellen indultbüntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az 

ügyész és a bíróság 

f) a személyzeti, munkaügyi és illetmény számfejtési feladatokat ellátó szerv e 

feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül 

g) az adóhatóság, nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási 

szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 

11. A közalkalmazotti, vagy egyéb foglalkoztatottra vonatkozó alapnyilvántartás adatai 

közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott vagy egyéb foglalkoztatott neve, 

továbbá a besorolásra vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a 

közalkalmazott/alkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet 

hozni. 

12. A közalkalmazottak és egyéb foglalkoztatottak személyes iratait elzárva, a fenntartó 

szerv őrzi illetéktelen hozzáférés és a megsemmisülés megakadályozása érdekében. 

 

 

VIII. Központi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és adattovábbítási kötelezettség 

(KIR) 

 

1. A Köznevelés Információs Rendszer (a továbbiakban: KIR) Központi nyilvántartás 

keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, 

foglalkoztatási, gyermek – és óvodai adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó 

adatkezelés tekintetében az adatkezelő az Oktatási Hivatal. 

2. A KIR-be – kormányrendeletben meghatározottak szerint – kötelesek adatot szolgáltatni 

azok az intézményfenntartók, illetve azok az intézmények, amelyek közreműködnek a 

köznevelési törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában. 

3. A Közoktatási Információs Központ annak, aki első alkalommal létesít jogviszonyt, 

azonosító számot ad ki annak 

a) aki óvodai jogviszonyban áll, 

b) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak, 

c) akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, 

d) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak. 
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4. A KIR tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal rendelkeznek. A 

nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az azonosító számot, a 

végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét és típusát, 

valamint az OM azonosítóját. 

5. A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz 

kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a 

szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. 

A nyilvántartásban adatot a jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított 

ötven évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a 

nyilvántartásba. 

6. Az óvodavezetője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan 

nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni. 

7. Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ennek biztosítása érdekében a KIR 

személyi nyilvántartása, valamint a felsőoktatási információs rendszer hallgatói és 

alkalmazotti személyi törzsnek adatállománya összekapcsolható. 

8. A KIR információs rendszer a következő gyermek- és óvodai adatokat tartalmazza: 

a) nevét, 

b) nemét, 

c) születési helyét és idejét, 

d) társadalombiztosítási azonosító jelet, 

e) oktatási azonosító számát, 

f) anyja nevét 

g) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

h) állampolgárságát, 

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek 

tényét, 

j) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy tanköteles-e, jogviszonya 

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét, 

k) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 

l) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

m) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, nevelésének, 

oktatásának helyét tartalmazza 

n) tanulmányai várható befejezésének idejét. 

9. A gyermeki nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a gyermek 

jogviszonyához kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából 

továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére 

hivatott részére, valamint a személyi adat-és lakcímnyilvántartás központi szerve 

részére. 

10. A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító 

adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat – és 

lakcímnyilvántartás központi szervének. A KIR adatkezelője a jelen bekezdés szerint 

tudomására jutott adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű 

értesítésével hivatalból vezeti át. 

11. A gyermeki nyilvántartásban adatot a gyermek jogviszonya megszűnésére vonatkozó 

bejelentéstől számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az 

érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

12. Az óvoda által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének 

ellenőrzése, valamint a nevelési-oktatási intézménnyel és a gyermek szülőjével, 

törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából a szükséges adatok a rendőrség 

részére továbbíthatók.  
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13. A KIR információs rendszer a következő alkalmazotti adatokat tartalmazza: 

a) nevét, születési nevét 

b) anyja nevét, 

c) születési helyét, idejét 

d) lakcímét, telefonszámát, e-mail címét 

e) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolvány számát 

f) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatok: felsőoktatási 

intézmény nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a 

végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének 

idejét, 

g) munkaköre megnevezését, 

h) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját 

i) Munkavégzésének helyét 

j) jogviszony kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét 

k) vezetői beosztását 

l) besorolását 

m) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát 

n) munkaidejének mértékét 

o) tartós távollétének időtartamát 

14. Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása 

céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának 

ellenőrzésére hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, 

időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógus igazolvány igénylésével kapcsolatos 

eljárás keretében azonosítás céljából a személyi adat – és lakcímnyilvántartó szerv 

részére. 

15. A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét 

bejelentik a nyilvántartásba.  

 

 

   

IX. Egyéb személyes adatok kezelésére vonatkozó külön rendelkezések - szerződő 

partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 

 

1. Az Óvoda szerződés, együttműködési megállapodás teljesítése jogcímén a szerződés 

megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a 

vele szerződött természetes személy alábbi adatait 

a) nevét, anyja nevét, 

b) születési helyét, idejét 

c) lakcímét, telefonszámát 

d) adóazonosító jelét, adószámát 

e) vállalkozói igazolvány számát, 

f) személyi igazolvány számát 

g) székhelye, telephelye címét, telefonszámát, e-mail címét, 

h) bankszámlaszámát 

i) fő tevékenységét, tevékenységi körét. 

2. Ezen adatok jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését 

megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.  

3. A személyes adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. 
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4. Az adatkezelésre vonatkozó egyéb szabályokat jelen Szabályzat általános rendelkezései 

tartalmazzák. 

 

 

X. Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendje 

 

1. A gyermek adatainak kezelésére és továbbítására jogosultak: az Óvoda 

intézményvezetője, a helyettese, az Óvoda pedagógusa feladatköre vagy megbízása 

szerint, az Óvoda gyermek és ifjúságvédelmi felelőse, az Óvoda balesetvédelmi 

felelőse.  

2. Az adatkezelő az érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja.  

3. Az óvodai adattovábbítások alapvetően és kizárólag a hatályos jogszabályok alapján, és 

az ezekben meghatározott címzettek részére lehetségesek. Az ilyen adattovábbításhoz 

nem szükséges külön engedély. 

 

 

XI. Adatkezelés és tárolás rendje 

 

1. Azon természetes személyek, akiknek az Óvoda által kezelt és őrzött személyes adatait 

az Óvoda a jelen Szabályzatában meghatározottak szerint kezeli, tájékoztatásra 

jogosultak 

a) a személyes adataik kezelésének tényéről, céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról 

b) az adattovábbítás szabályairól 

c) a személyes adatok módosításának, illetve törlésének lehetőségeiről 

d) az adatkezelő óvoda, illetve képviselője nevéről és elérhetőségéről, valamint 

e) a jogorvoslati lehetőségekről. 

2. Az Óvoda nem jogosult a kezelésben álló adatok összekapcsolására, kivéve törvényben 

meghatározott célra, indokolt esetekben.  

 

3. A személyes adat jogosultja az óvoda által róla megőrzött, illetve kezelt olyan 

személyes adatok tartalmáról, kategóriájáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

adatkezelés és tárolás időtartamáról, továbbá a személyes adatot megismerő 

személyekről, az adatkezelés folyamatban létéről, személyes adatokra vonatkozó 

módosítási, törlési jogáról, jogellenes adatkezeléssel szembeni jogorvoslati 

lehetőségeiről felvilágosítást, illetve betekintést kérni. Felvilágosítás, illetve betekintés 

iránti kérelmét a személyes adatok jogosultja papír alapú előterjesztésével 

kezdeményezheti. 

4. A betekintést az Óvoda úgy köteles biztosítani, hogy a személyes adatok jogosultja a 

betekintés során más személyek személyes adatait ne ismerhesse meg. A tájékoztatás 

megadására (feldolgozott adatok köre, adatkezelés célja, adatkezelésben résztvevő 

személyek, adattovábbítás címzettje és adattovábbítás indoka) az óvoda a kérelem 

kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül, írásban köteles eleget tenni.  

5. A személyes adatok jogosultja jogosult az Óvoda által kezelt személyes adatai 

módosításának (helyesbítése), továbbá javításának kezdeményezésére. E módosítás, 

javítás iránti kérelmét a jogosult papír alapú előterjesztésével kezdeményezheti. A 

személyes adatok jogosultja jogosult személyes adatai törlését kérni. A személyes 

adatai, vagy azok egy részének törlését abban az esetben kezdeményezheti, amennyiben 

a következő indokok valamelyike fennáll: 
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a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték, vagy más módon kezelték, 

b) az érintett visszavonja a konkrét célra vonatkozó adatkezeléséhez való 

hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, 

c) a személyes adatokat az Óvodára alkalmazandó uniós vagy magyar tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

6. A módosítás, kijavítás vagy törlés iránti kérelemnek az óvoda a kérelem kézhezvételét 

követő 8 munkanapon belül köteles eleget tenni 

7. A személyes adatok jogosultja határidő és indoklási kötelezettség nélkül jogosult az 

általa az Óvodának személyes adatai kezeléséhez (önkéntesen) megadott hozzájárulása 

visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet 

erről tájékoztatni kell. 

 

 

XII. Adatvédelmi incidens  

 

1. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely az Óvoda által továbbított, 

tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz 

való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

2. Adatvédelmi incidens esetén az Óvoda nevében az Óvoda vezetője legkésőbb 72 órával 

az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott köteles azt bejelenteni a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi 

incidens nem jár kockázattal a személyes adat jogosultjának jogaira és szabadságaira.  

3. A bejelentéshez szükséges nyilvántartási adatlap jelen szabályzat 1sz. mellékletét 

képezi. 

4. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a személyes adat 

jogosultjának jogaira és szabadságaira, úgy az Óvoda nevében az Óvoda vezetője 

haladéktalanul köteles az adatvédelmi incidensről az érintettet tájékoztatni. 

XIII. Adatbiztonsági szabályok 

 

1. Az Óvoda által kezelt, illetve őrzött személyes adatokat az óvoda a következőképpen 

tarthatja nyilván 

a) papír alapú iraton rögzített személyes adat, 

b) elektronikus nyilvántartásban rögzített személyes adat, 

c) elektronikusan létrejött, papír alapon megőrzött iraton rögzített személyes 

adat. 

2. A papír alapú iratot az Óvoda köteles jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi 

berendezéssel ellátott helyiségben elhelyezni, illetve biztosítani, hogy az aktív 

kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes foglalkoztatottak, illetve az Óvoda vezetője 

férhessen hozzá. Elektronikus adatkezelésnél a megfelelő technikai feltételek 

biztosításáról is köteles az Óvoda gondoskodni. 

 

 

XIV. A titoktartási kötelezettség 

  

1. A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, 

aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában (a továbbiakban e 

rendelkezések alkalmazásában együtt: pedagógus) hivatásánál fogva harmadik 
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személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjukkal 

kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, 

szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség független a 

foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül 

fennmarad.  

2. A kiskorú gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, 

ha az adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét. 

3. Az adat közlése akkor is sérti, súlyosan veszélyezteti a gyermek érdekét, ha olyan 

körülményre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi, 

értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek 

bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza.  

4. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 

tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével, értékelésével, minősítésével 

összefüggő megbeszélésre. 

5. A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentést – a 

pedagógus, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a nevelőtestület javaslatára vagy saját 

döntése alapján – az intézményvezető kezdeményezheti írásban.  

6. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermekek adatainak a köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott nyilvántartására és továbbítására. Az 

adatok nyilvántartását és továbbítását végzők és abban közreműködők azonban 

betartják az adatkezelésre vonatkozó előírásokat.  

7. A köznevelésről szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel 

kapcsolatban adatok nem közölhetők.  

8. Az intézmény a gyermekek személyes adatait pedagógiai célból, pedagógiai célú 

habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermek- és ifjúságvédelmi 

célból, a törvényben meghatározott nyilvántartások céljából, a célnak megfelelő 

mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. 

 

  

9. A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az intézményvezető 

útján – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 17. §-ára is tekintettel – köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot 

haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek – más vagy saját magatartása 

miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az 

adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre 

jogosult beleegyezése nem szükséges.  

 

 

XV. Adatfeldolgozással összefüggő adatkezelés 

 

1. Adatfeldolgozó: Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága (4026 

Debrecen, Hatvan u 15.)  

2. Adatkezelés célja: bérszámfejtés, ellenőrzés. 

3. Jogalap: az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e) pont 

alapján, valamint jogszabályi kötelezettség a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pont.  

4. Kezelt adatok köre: jelen szabályzat IV. és V. pontjaiban meghatározott adatok. 

5. Megőrzési idő: ameddig az adat kezelését előíró jogszabály azt előírja.  
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XVI. A szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 
 

1. Jelen szabályzat 2020. év június hónap 23 napján lép hatályba. Jelen szabályzat 

hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézmény 2017 09 hónap 2 napjától 

hatályos adatvédelmi és adatkezelési szabályzata.  

2. A jelen szabályzatot a hatálybalépését követően keletkező, illetve a fennálló 

jogviszonyokra is alkalmazni kell. 

3. Jelen szabályzat hatálybalépését követően, a szabályzat hatályba lépéséről az Óvoda 

vezetője köteles a Szabályzat közzététele útján tájékoztatni az érintetteket. Az 

intézmény foglalkoztatottjai aláírásukkal kötelesek igazolni, hogy a szabályzatot 

megismerték. Az erre vonatkozó nyilatkozatokat az intézményvezető kötelezettsége 

nyilvántartani. 

 

XVII. Záró rendelkezések 
 

1. Amennyiben a jelen Szabályzat szerint kiskorú személy nyilatkozat tételére köteles 

vagy jogosult, úgy a cselekvőképtelen kiskorú helyett és nevében törvényes képviselője 

jár el, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez 

törvényes képviselője hozzájárulására szükséges. 

2. A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférhető elhelyezés 

biztosítása az intézményben kialakult szokásrend (hirdetőtábla) szerint történik. 

 

 

 

Hajdúbagos, 2020. június   23……………………... 

 

    

 

 

 

 .................................................... 

                  Fehér Tiborné 

       intézményvezető 

………………………………….. 

Dr. Patakyné Dr. Gáti Zsuzsa 

     adatvédelmi tisztviselő 
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1sz. melléklet  

 

NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP 

adatvédelmi incidens bejelentéséhez 

 

1. Adatkezelő adatai 

Adatkezelő szervezeti egysége  

Kapcsolattartó neve:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

 

 

2. Adatfeldolgozás 

Adatfeldolgozó megnevezése:  

Kapcsolattartó neve:  

E-mail címe:  

 

 

3. Érintettek 

Érintett személyes adatok köre:  

Érintett személyek köre:  

Érintett személyek száma:  

 

 

4. Adatvédelmi incidens 

Időpontja:  

Körülményei:  

Intézkedések:  

Egyéb  

 

 

 

 

Dátum:          Aláírás: 
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Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde 

 

 

Mini Bölcsőde 

SZAKMAI  PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

 
 

A MINI BÖLCSŐDE ADATAI 

 

Az intézmény neve:  Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde 

Az intézmény címe: 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 105. 

Elérhetősége: 06-52/374-017 

Fenntartó neve: Hajdúbagos Község Önkormányzata 

Fenntartó címe: 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. 

Fenntartó részéről a kapcsolattartó személy: Dr. Gáti Zsuzsanna 

A bölcsőde vezetője: Fehér Tiborné 

A szakmai program érvényességének ideje: 2019. január 01-től 2024. augusztus 31-ig. 

A szakmai programot készítette: Fehér Tiborné  
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1. BEVEZETŐ 

Mini Bölcsődénk nevelési, gondozási programja:  

„ A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja”, mint a tartalmi szabályozás 

legmagasabb szintű dokumentuma, 

- az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata, 

- az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól, 

- az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok 

számára a napközbeni gyermekellátásról, 

- az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

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

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről, 

- 238/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról, 

- 15/2013 (II. 23.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, 

- 259/2002 (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekvédelmi vállalkozói 

engedélyezésről, 

- pszichológiai és a pedagógiai kutatások eredményei, 

- az első életéveknek a későbbi fejlődés szempontjából is meghatározó szerepének 

elismerése, 

- a bölcsődei nevelés-gondozás története alatt felhalmozott emberi és szakmai értékek, 

ezeken belül is hangsúlyozottan a bölcsődei nevelés-gondozás minimumfeltételei és a 

szakmai munka részletes szempontjai c kiadvány (OCSGYVI, 1999), valamint a 

módszertani levelek, útmutatók, ajánlások, 

- a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata figyelembevételével készült, 

mindemellett megtartva intézményünk szakmai önállóságát, a családok és a fenntartó 

elvárásaihoz és a helyi lehetőségekhez igazodva. 

 

1.1. Bölcsődénk minőségpolitikája 
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 Intézményünk Mini bölcsődéje elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységben, 

hogy a gyermekek szüleinek, a bölcsőde nevelőtestületének, alkalmazottainak és 

partnereinek együttműködésével teremti meg a kisgyermekek számára a szeretetteljes, 

biztonságos, családias légkört. 

 Elsősorban a gyermekek igényeit, az ő érdekeiket szolgálja. 

 Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásának minősége, annak fejlesztése minden 

dolgozó személyes felelőssége. 

 Minőségpolitikánk a folyamatos fejlesztés elkötelezettségét hordozza magában. 

 

1.2. Bölcsődénk pedagógiai hitvallása 

 Bölcsődénk nevelő, gondozó munkájának alapját a humanista értékek jellemzik. 

 A bölcsődénkben családias, meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes 

légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozunk a gyerekekkel egy 

olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyerek 

számíthat rá. 

 A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk – ez utóbbit egészséges 

ételekkel és a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével kívánjuk megvalósítani. 

 Célunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és 

szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban, koruknak és 

személyiségüknek megfelelően, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők 

kéréseihez. 

 Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret 

biztosítsunk a gyermekek önfeledtjátékához, mindennapi tevékenységéhez. Bölcsődénk 

mindent megtesz, hogy szülő helyettesítő funkciót töltsön be és együttműködési partner 

kíván lenni. 

 Intézményünk az új szemléletű, kompetencia alapú bölcsődei nevelés képviselője. 

 Pedagógián a „szeretet pedagógiája”, melyet a gondoskodás és törődés, a feltétel nélküli 

elfogadás, a felelősség, valamint a másik megismerésének igénye jellemez. 

 Intézményünkben a gyermekeket tisztelet és megbecsülés övezi. Fontosnak tartjuk, 

hogy őszinte szeretettel és érdeklődéssel nyissunk a gyermekek felé. Érezzék, hogy 

bizalommal fordulhatnak hozzánk. Lényeg, hogy mindig jól érezzék magukat és ne 

féljenek, ne szorongjanak. 
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 „ Segíts, hogy magam csinálhassam”. Támogatjuk a gyermeket az önállóságában. 

Dicsérő szavakkal lelkesítjük őket, ezáltal aktivizálják magukat. A pozitív megerősítést 

részesítjük előnyben. 

 A gyermeket jó dolgaiban, tulajdonságában erősítjük, dicsérjük. Ebben a 

következetesség az alapelvünk. 

 

Gyermekképünk: 

- a harmonikusan, sokoldalúan fejlődő gyermekek, 

- akik testileg és lelkileg egészségesek, 

- szociálisan kompetensek, 

- nyitottak az őket körülvevő környezeti ingerekre, 

- kitartóak, aktívak és tevékenyek. 

 

1.3. Helyzetelemzés 

1.3.1. A bölcsőde múltja és környezete 

A Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde az elmúlt 10 évben többször viselt más-más nevet. A 

bölcsődés korú gyermekekkel kapcsolatos múltja 2008-ra nyúlik vissza. Ekkor kezdett az 

óvodánk 2. életévüket betöltött gyerekeket is fogadni. Az intézményünk neve a Hosszúpályi 

Egységes Óvoda Bölcsőde, hajdúbagosi tagintézménye volt. Majd 2013. január 01-től az 

intézményi társulás felbomlott és óvodánk a Hajdúbagosi Egységes Óvoda-Bölcsőde nevet 

kapta. Az egységes óvoda-bölcsődébe csak kizárólag a 2. életévüket betöltött gyerekeket 

lehetett felvenni. Ezzel szemben a Mini bölcsődébe már 18 hónapos kortól részt vehetnek a 

gyermekek a bölcsődei nevelésben. A fenntartó 2019-től kormányzati döntés alapján Mini 

Bölcsődeként kívánja tovább működtetni. 

Helyileg a falu szívében, a hajdúbagosi óvoda épületében van a bölcsőde. 

 

1.3.2. A szolgáltatás terület, a szolgáltatást igénybe vevők célcsoportja és 

összetétele 

A Mini Bölcsőde ellátandó szolgáltatási területe elsősorban Hajdúbagos község, férőhely esetén 

más településekről is, úgy, mint az óvodában. 

Hajdúbagoson az állandó népesség korcsoportok megoszlása szerint: 

0 – 3 éves korig: 95 

4 – 7 éves korig: 68 
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8 – 14 éves korig: 149 

15 – 18 éves korig: 97 

19 – 62 éves korig: 1250 

63 felett: 444 

 

Éppen ez a demográfiai mutató váltotta ki a korábban egységes óvoda-bölcsőde iránti igényt. 

Ebben a formában a bölcsődés korú gyerekek együtt nevelődtek az óvodásokkal. A jövőben a 

mini bölcsőde 7 gyermeket tud fogadni 18 hónapos kortól. Az igényfelmérések alapján kiderült, 

hogy a gyermekek napközbeni elhelyezése (1-2.5 éves) akár időszakosan sem – nem oldható 

meg. Az elmúlt két év alatt jellemző volt intézményünkbe a túljelentkezés. A férőhelyek hamar 

megteltek. A szülők elmondása alapján, többségük választását elsősorban az intézmény jó 

hírneve motiválja. 

Elsősorban az itt élő és ide költöző fiatal munkavállalók, családok, családi (rokoni) segítség 

hiányában munkát vállaló szülők részére kívánunk segítséget nyújtani. 

A szolgáltatást igénybe vevő szülők számára szeretnénk lehetővé tenni, hogy gyermekük 

felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésen vegyenek részt, amely 

elősegíti elhelyezkedésüket. 

Továbbá azon szülők számára vagyunk segítséggel, akik a kis gyermeklétszám miatt nagyobb 

gondoskodást, odafigyelést várnak el gyermekükkel szemben. Mivel a gyermekekkel a nap 

folyamán két szakképzett kisgyermekgondozó foglalkozik, így sokkal több idő jut egy-egy 

gyermekre, mint a hagyományos bölcsőde intézményes keretein belül. 

Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek 

megfelelően a legoptimálisabban fejlesszük. 

 

A fentiekben megfogalmazottaknak megfelelően, a következő 5 év szakmai programjában 

kiemelten hangsúlyt kell fektetnünk a családokkal való szoros együttműködésre, a különleges 

bánásmódot igénylő kisgyermekek speciális ellátására (nevelés, gondozás, a pedagógiai 

szakszolgálat közreműködésével korai fejlesztés, gyermekvédelem) és a kisgyermekek számára 

a napközbeni, korai tanulást támogató élmények biztosítására. 

 

1.3.3. A bölcsőde alapfeladata és egyéb szolgáltatásai 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében 

bölcsődénk alapfeladata, a személyes gondoskodás keretein belül, a gyermekjóléti alapellátás 
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rendszerében biztosítani 18 hónapos kortól 2.5 - 3 éves korig a kisgyermekek napközbeni 

ellátását, szakszerű gondozását, és nevelését. 

Alapellátáson túli szolgáltatásaink: 

- időszakos gyermekfelügyelet szabad férőhelyeken, 

- illetve más gyermeknevelő szolgáltatásokkal segítjük a családokat (pl. baba-mama klub, 

babamasszázs). 

A jó minőségű szolgáltatás megvalósításához a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket 

biztosítjuk, figyelembe vesszük a bölcsődei nevelés alapelveit, különösképpen a kora-

gyermekkori intervenció szemléletének befogadását. 

A szolgáltatások működtetésénél is kiemelt jelentőségű a kompetenciahatárok betartása. 

A szolgáltatások jellemzőit, az igénybevétel lehetséges módjait, valamint a díjazást 

egyértelműen megfogalmazva, írásban rögzítjük. 

 

1.3.4. A szolgáltatás igénybe vételének módja, a szolgáltatásról szóló 

tájékoztatás formája 

A bölcsődei szolgáltatás igénybevétele – a bölcsődei felvétel – egész évben folyamatos 

önkéntes, kérelemre történik, melyet a törvényes képviselő terjeszthet elő. 

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával: 

o a körzeti védőnő, 

o a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos, 

o a szociális, illetve a családgondozó, 

o a gyermekjóléti szolgálat, 

o a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

A bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élvez különösen az a gyermek 

o akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen elvált vagy özvegy családi 

állapotú) szülője nevel, 

o akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja, 

o aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra 

van szüksége, 

o akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem vagy csak 

részben tudja, 

o akit gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó 

nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel, 
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o akinek a szülője jövedelmi helyzete miatt (mert családjában az egy főre jutó jövedelem 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg) az ellátásáról nem 

vagy nehezen tud gondoskodni, 

o akinek családjában az egy főre jutó jövedelem alacsony. 

A bölcsődei felvétel során előnyben részesítjük azt a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, 

hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

A szolgáltatás igénybe vételének lehetőségeiről a szülők tájékozódhatnak 

o közvetlenül a bölcsődében, 

o óvodában, 

o szórólapokból, 

o a védőnői fogadó órákon, 

o családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatnál, 

o valamint minden év júliusában a „bölcsődei nyári nyílt napokon”. 

Bölcsődénkben a beiratkozás utáni felvétel során a szolgáltatásról a szülők tájékoztatást kapnak 

írásban (házirend, tájékoztató anyag) és szóban (személyes beszélgetés, szülői értekezlet). 

 

A tájékoztatás tartalmazza: 

o az ellátás tartalmát és feltételeit, 

o a bölcsőde által vezetett és az adott gyermekre vonatkozó nyilvántartásokat,  

o valamint az azokba történő betekintés módját,  

o a család és a bölcsőde kapcsolattartásának formáit, 

o a házirendet, 

o a panaszjog gyakorlásának módját, 

o jogokat és az érdekképviselet működését, 

o az érték és vagyonmegőrzés módját, 

o a fizetendő térítési díjat. 

A tájékoztatást követően az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője megállapodást köt 

az intézménnyel, melyben egyben nyilatkozik hogy az általa megadott személyes adatok a 

valóságnak megfelelnek, és ha abban változás áll be azt köteles jelezni, valamint az ellátásról a 

tájékoztatást megkapta. 
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1.3.5. Az igénylők, és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak 

védelmével kapcsolatos szabályok 

Az ellátottak jogainak védelme 

A gyermeknek joga, hogy 

 segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének 

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzetelhárításához, a társadalomba 

való beilleszkedéséhez, 

 a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros 

szerek ellen védelemben részesüljön, 

 emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki 

erőszakkal -, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön, 

 a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mente nevelésben, gondozásban 

részesüljön. 

A szülőnek joga, hogy:  

 megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza, 

 megismerhesse a gyermekcsoport életét, 

 megismerje a nevelési, gondozási elveket, 

 tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gyermeke nevelőjétől, 

 véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban,  

 megismerje a saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat. 

A szülő kötelessége, hogy: 

 megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza, 

 megismerhesse a gyermekcsoport életét, 

 megismerje a nevelési, gondozási elveket, 

 tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gyermeke nevelőjétől, 

 véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban, 

 a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel 

együttműködjön, 

 a fizetendő személyi térítési díjat időben rendezze, 

 a bölcsőde házirendjét betartsa. 

 

Érdekképviseleti fórumot működtetünk a mélyebb megbeszélést igénylő szülő és 

kisgyermeknevelő közti esetleg kialakult konfliktus megoldására. A szülők érdekeit 
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szülőcsoportos beszélgetéseken demokratikus formában megválasztott képviselő védi. A 

kisgyermeknevelők érdekeit a munkatársi megbeszéléseken szintén demokratikus formában 

választott kisgyermeknevelő végzi. A további jogokat a Házirend tartalmazza, melynek 

tudomásulvételét a szülők aláírásukkal igazolják. 

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét 

ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek a 

bölcsőde vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál: 

- az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 

- a gyermeki jogok sérelme, 

- a bölcsőde dolgozóinak kötelezettségszegése esetén. 

Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást 

ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. 

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, ha 15 napon belül nem kap értesítést a 

vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet, az intézmény 

fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat jogorvoslatért. 

 

A szolgáltatást végzők jogainak védelme 

A munkatársak számára a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető 

szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény határozza meg. A 

szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében 

biztosítani kell, hogy 

- megkapják a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, 

- tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, 

- munkájukat elismerjék, 

- véleményüket kinyilváníthassák. 

 

A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme 

Az intézmény közalkalmazottai körében csak olyan személy állhat alkalmazásban, akivel 

szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény kizáró tényezője. 

Az intézmény dolgozóinak munkahelyi etikáját, az intézmény Etikai Kódexe fogalmazza meg. 

Az intézmény dolgozóit és vezetőjét panasztétel esetén munkáltatójuk és fenntartójuk védelme 

illeti meg a kivizsgálási időszak végéig. 
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A dolgozók személyes adatai a személyes adatok kezelésére vonatkozó és titoktartási szabályok 

szerint kezeltek. 

Az alkalmazotti közösség munkaszervezése során különös figyelmet kap a család és házasság 

intézményének védelme. 

A dolgozók érdekeinek figyelembe vétele nem befolyásolja hátrányosan a bölcsődei ellátásban, 

valamint alapellátáson túli szolgáltatásokban résztvevő kisgyermekek érdekeit. 

 

1.3.6. Személyi feltételek 

A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a 

kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra. A 

feladatok színvonalas megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és identitással, kellő 

önismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakember képes. 

A kisgyermeknevelő a bölcsődei nevelés szakembere, aki személyiségével, nevelői attitűdjével 

mintát jelent a családok és a gyermekek számára egyaránt. 

A „saját kisgyermeknevelő” – rendszer a biztonság és a stabilitás megteremtésének szabályán 

alapul. A csoport vagy a csoport gyermekeinek egy része tartozik közvetlenül egy 

kisgyermeknevelőhöz. A „saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és 

a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermek nevelője (felmenőrendszer). 

Ő kíséri figyelemmel a kisgyermek fejlődését, tartja számon az egyes fejődési állomásokat, 

vezeti az ehhez kapcsolódó szakmai dokumentációt és felelősséggel tartozik a rábízott 

gyermekekért. 

A „saját kisgyermeknevelő”- rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet 

tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a „saját 

kisgyermeknevelő” segíti át a gyermekeket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken. 

Bölcsődénkben 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő dajka látja el a napi gondozási-, nevelési 

feladatokat. A bölcsőde teljes nyitva tartása alatt a gyermekekkel kisgyermeknevelő 

foglalkozik. 

A szükséges kisgyermeknevelői jelenlétet rugalmas munkakezdéssel oldjuk meg. 

Szakdolgozóink szakirányú szakképesítéssel rendelkeznek. 

A kisgyermeknevelő munkáját a dajka segíti. A dajka/kisegítő gyermekfelügyeleti, kisegítői, 

higiéniai és egyéb feladatokat lát el. 

Programunkhoz az alapvető szakmai feltételek adottak. 
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1.3.7. Tárgyi feltételek 

A Mini Bölcsőde 7 férőhellyel, az óvodával egy épületben működik. 

Környezetének kialakításánál az elsődleges szempont a biztonság volt. Szolgáltatásunk magas 

szintű ellátást biztosít a gyermekek számára, melynek része a szakmailag jól megválasztott 

játékeszközök, sportszerek, technikai felszerelések, amelyek mind programunk megvalósítását 

szolgálják. 

Tárgyi feltételeink a szakmai követelményeknek megfelelően, megalapozottan és folyamatosan 

alakítjuk ki. A gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő bútorzattal, gondozási 

eszközökkel, korszerű játékokkal rendelkezünk. A szabadban is biztonságos környezet 

biztosítására törekszünk, annak érdekében, hogy gyermekeink nevelése a legoptimálisabb 

tárgyi környezetben valósulhasson meg. 

Az alapterület megfelel a jogszabályban előírt férőhelyszámnak. 

A mini bölcsőde a helyi óvoda épületében működik, amely áll egy előtérből, egy babakocsi 

tárolóból, mozgáskorlátozott wc-ből, felnőtt wc-ből, gyermeköltözőből, vizesblokkból és a 

csoportszobából. 

Déli fekvése világos, napfényes környezetet biztosít. A szoba berendezése gyermekközpontú, 

hangulatos, otthonos, esztétikus, pedagógiailag célszerűen kialakított, megfelel a mai, modern 

kisgyermeknevelés elvárásainak. 

A csoportszobában a játékterületek kialakításánál figyelembe vettük, hogy lehetőség legyen 

aktív és csendes játékra, pihenésre, piszkolással járó tevékenységek (festés, vizezés, ragasztás) 

végzésére, és aktív mozgásra. A játékoknak állandó helyük van, ez ösztönzi a gyermekeket az 

önállóságra és rendszeretetre. 

Ez a játszó-étkező-háló rész laminált parketta burkolatú, nyitott játéktároló polcokkal. A 

bútorok falhoz rögzítettek. A fektetőket külön tároló szekrényben tartjuk. 

Kialakítottunk egy kis pihenő sarkot, hempergőt a napközben fáradt pihenésre vágyó 

gyermekek számára. 

A gyermekszékek és asztalok a gyermeklétszámhoz igazodnak, megfelelnek az életkori 

sajátosságoknak, a felületük mosható, higiénikusan tisztítható. 

A gyermekek számára különböző játékfajtákhoz (mozgásos játék, gyakorló, szimbolikus, 

szerepjáték, építő-konstruáló játék) annyit biztosítunk, hogy minden gyermek számára jusson 

azonos típusú játékeszköz. Az óvodában a bölcsis gyerekek számára is rendelkezésre áll egy 

tornaszoba, mely az idén lett felújítva, új padozatot kapott, mely meleg és kényelmesen puha. 

Itt különböző mozgásfejlesztő eszközöket próbálhatnak ki a bölcsődés gyermekek (pl.: 

bordásfal, tornapad, billenő rácshinta, trambulin, labdák, forgó tölcsér). 
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Mini bölcsődénk külön elkerített udvarrésszel rendelkezik a szabadban történő mozgás és játék 

lehetőség biztosításához, mozgásfejlesztő eszközökkel – pl. mászóvár csúszdával, rugós 

gyermekjátékok, stb – homokozóval, babházzal, hintával. 

Vátozatos mozgáslehetőségeket biztosítunk minden évszakban a beépített és a mobil játék 

eszközökkel. Nyáron pancsolással tesszük élvezetessé, és sokszor elviselhetővé a kánikulai 

napokat, egyelőre mobil vízpermetező megoldásával. 

 

Ahogy belépünk az óvoda bejáratán az előtérbe jutunk, innen jobbra találhatók az óvoda 

csoportszobái (3db), és különböző helyiségei. A folyosó végén található a tálaló konyha, melyet 

az óvodával közösen használunk, szigorú és pontos időbeosztásban, hogy a tálalási idők ne 

fedjék egymást. 

Először a bölcsődés gyerekek kapják meg az ételt, amit a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsődéhez 

tartozó, az általános iskolai konyháról szállítanak teljesen külön kezelve, biztosítva a 

közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben 

foglaltakat. 

 

2. NEVELÉSI, GONDOZÁSI PROGRAM 

2.1. Nevelő, gondozó munkánk célja 

A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő 

családok állnak A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja a családra, mint 

komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését-gondozását, 

hanem az egész család támogatását célozza meg. 

Célunk, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik 

őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális 

környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. Mindezt olyan szemlélettel 

és módszerekkel tesszük, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét.  

Családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárulunk a családok életminőségének 

javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. 

A családban nevelkedő kisgyermekek számára, családias, derűs légkört biztosítunk, a 

nemzeti/etnikai hovatartozásuk tiszteletben tartásával, a napközbeni ellátás – nevelés, 

gondozás, étkeztetés, felügyelet – keretein belül. 

Az életkori-, és egyéni sajátosságaikra, szükségleteikre tekintettel, színes, együttes élményekbe 

ágyazottan tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítunk számukra, ezzel támogatva 

harmonikus fejlődésüket. 
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2.2. Nevelő, gondozó munkánk alapelvei 

2.2.1. A család rendszerszemléletű megközelítése 

Elsődleges szempontunk, hogy megismerjük és megértsük a családok működését. A 

rendszerszemlélet lényege olyan komplex látásmód alkalmazása, mely nemcsak a 

kisgyermeket, hanem a családot is kiindulópontnak tekinti. Az interakciós mintákat a 

kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet kaphatunk a család erősségeiről és gyengeségeiről. Így 

az erősségek hangsúlyozásával hozzájárulhatunk a család életminőségének a javításához. 

2.2.2. A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

A koragyermekkori intervenció olyan tevékenységek csoportja, mely a kisgyermek sajátos 

szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja. A gyermek-szülő tranzakciókra 

és a gyermek családhoz kapcsolódó élményeire helyezi a hangsúlyt, valamint a szülőknek 

nyújtott segítségre, hogy maximálisan biztosíthassák gyermekük egészségét és biztonságát. 

(GURALNIC 2001). 

Bölcsődénk, funkcióját tekintve alkalmas szintér a koragyermekkori intervenció szemléletének 

alkalmazására. Ennek értelmében a kisgyermeknevelőink feladata az esetlegesen felmerülő 

fejlődésbeli lemaradások, megtorpanások felismerése és jelzése. 

2.2.3. A családi nevelés elsődleges tisztelet 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A bölcsődénk a családi nevelés 

értékeinek, hagyományainak és szokásainak tiszteletben tartásával, annak erősítésével, 

segítésével vesz részt a gyermekek nevelésében, gondozásában, szükség esetén, lehetőségeihez 

mérten törekedve a családi hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. 

Mindezek értelmében fontosnak tartjuk, hogy a szülők aktívan, különböző szinteken és 

módszerekkel bekapcsolódhassanak a bölcsőde életébe, biztosítva ezáltal a két nevelői színtér 

összhangját, együttműködését. 

2.2.4. A kisgyermeki személyiség tisztelete 

A kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum, egyéni 

szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség. Különleges védelem, bánásmód illeti meg. 

A bölcsődei nevelésünk értékközvetítő és értékteremtő folyamat, mely a gyermeki személyiség 

teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének 

segítésére irányul az alapvető gyermeki jogok tiszteletben tartásával. Figyelmet fordítunk az 

etnikai, kulturális, vallási, nyelvi, nemi, valamint fizikai és mentális képességbeli 

különbözőségek iránti tolerancia kialakítására. 

 

 



 163 

2.2.5 A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 

A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a 

kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra.  

Kisgyermeknevelőinktől elvárás, hogy  

- felelősséget érez más ember gyermekének korai személyiségformálásával, nevelésével 

kapcsolatban, 

- gondozási-nevelési elveinkkel összhangban tiszteletben tartja a szülők 

gyermekneveléssel kapcsolatos kulturális sajátosságait, hagyományait, szokásait. 

- szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat, 

- betartja a szakmai illetékesség határait, 

- szociális érzékenységgel, előítéletek nélkül, a másik fél emberi méltóságát, véleményét 

tiszteletben tartva együttműködik másokkal. 

Megfelelő szakmai kompetenciával és identitással, kellő önismerettel, magas szintű társas 

készségekkel rendelkező szakembereink képesek a feladatok színvonalas megvalósítására. 

Kisgyermeknevelőink felelősek a szakmai tudásuk szinten tartásáért, gyarapításáért, szakmai 

kompetenciáik fejlesztéséért. 

2.2.6. A biztonság és stabilitás megteremtése 

A kisgyermek beszoktatására, adaptációs időszakra úgy tekintünk, minta kisgyermek 

elveszett biztonságának újrateremtésére. Minden kisgyermek számára komoly megrázkódtatást 

jelent, ha édesanyjától hosszabb-rövidebb időre el kell válnia. Ezért tartjuk fontosnak 

lehetőséget adni a fokozatos beszoktatásra. 

Az anya/szülő vagy a beszoktatást végző más, a gyermek számára ismerős személy jelenléte 

biztonságot ad a kisgyermeknek, s megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. 

A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan alakul ki az érzelmi kapcsolat, 

kötődés, mely segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, megkönnyíti a beilleszkedést 

a bölcsődei közösségbe, mérsékeli az adaptáció során mutatkozó stressz reakciók (pl. étkezési, 

alvási nehézségek, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a szülőhöz való fokozott ragaszkodás, a 

viselkedésben, szokásokban, az önállóság terén jelentkező esetleges változások, stb.) 

súlyosságát, időbeni elhúzódását. 

A kisgyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi biztonságot, 

alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. 

Az első héten a személyi és tárgyi környezet megismerésére, a gyermek szükségleteinek a 

bölcsődében történő kielégítésére helyezzük a hangsúlyt, melyet az anya végez. Így a gyermek 

az anyával együtt ismerkedik meg kisgyermeknevelőjével, az új tárgyakkal és szokásokkal. A 
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kisgyermeknevelő megfigyelő, érdeklődő, kiváró a kapcsolat alakulása szempontjából, majd a 

gyermek reakcióit figyelembe véve kb. 4-5 napon belül fokozatosan átveszi az anyától a 

gondozási tevékenységeket, de az anya még jelen van. Kb. a második héttől a gyermek 

fokozatosan egyre több időt tölt az anya nélkül a bölcsődében, míg a második hét végére már 

az egész napja a bölcsődei élet szerint zajlik. 

A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó 

ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi 

események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. 

A mindennapos események rendje, a játék, a megszokott nevelő és a megszokott hely segíti 

őket, hogy eligazodjanak a mindennapokban. 

A napirenden belül az egyes gyermekek egyéni igényeihez úgy igazodunk, hogy közben a 

csoport életében is áttekinthető rendszer van, így a gyermekek tájékozódnak a várható 

eseményekről, nincs felesleges várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is 

biztosítja. 

Lényegesnek tartjuk a napirend kialakításánál a jó munkaszervezést, a kisegítő személyzet – 

dajkák/kisegítők – összehangolt munkáját. 

Napirendünk rugalmasságának érdekében a kisgyermeknevelők figyelembe veszik a 

gyermekek életkorát, fejlettségét, egyéni szükségleteit, otthoni életét, életritmusát, az adott 

évszakot és időjárást, a csoportlétszámot, a tárgyi feltételeket és egyéb tényezőket (pl. bölcsőde 

nyitása, zárása). 

A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és pszichikai erőszak minden 

formájától való védelmet is. 

2.2.7. Fokozatosság megvalósítása 

A fokozatosság a bölcsődei nevelésünk minden területét érintő bármely változás esetén 

érvényesül. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti 

alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, helyzetek megismerését, a szokások 

kialakulását. 

2.2.8. Az egyéni bánásmód érvényesítése 

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétele a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, 

megbecsülése, a gyermek kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség 

biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, 

elismerése. Kisgyermeknevelőink meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermekek életkori-, 

és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát 

figyelembe véve segítik a fejlődést. 
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Törekszünk, hogy a bölcsődénkbe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla 

gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha fejlődése esetleg több területen jelentős eltérést 

mutat az átlagos fejlődéstől, ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, 

emiatt nehezebben kezelhető. Kisgyermeknevelőink elfogadják, tiszteletben tartják a 

gyermekek vallási, nemzetiségi/etnikai, stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint segítik az 

identitástudat kialakulását és fejlődését, valamint a saját és a más kultúra és hagyományok 

megismerését és tiszteletben tartását. 

2.2.9. Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 

A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek interakciójának bensőséges, intim 

helyzetei. 

A gondozási helyezetek megvalósulása során a nevelés és a gondozás elválaszthatatlan 

egységet alkot. A gondozás alkalmával nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei nem 

korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. 

A nevelés, gondozás valamennyi helyzetének célja, a gyermek testi-lelki harmóniájának 

elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel való összhang is, ezért a 

nevelés, gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget biztosítunk a kisgyermekek számára, 

hogy érdeklődésüknek, pillanatnyi pszichés szükségleteiknek megfelelően ismerkedhessenek 

személyi- és tárgyi környezetükkel úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kaphassanak a 

helyes, tapintatos, figyelmes kapcsolatkezelés kialakításához kisgyermeknevelőinktől. 

A gondozás és a játék bölcsődei életünk egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben 

lényegesnek tartjuk a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének 

erősítését. 

A fiziológiás szükségletek kielégítése megteremti a magasabb rendű szükségletek 

kielégítésének feltételeit. A professzionális gondozás, hozzájárul a személyes kapcsolatok 

pozitív alakulásához és a nevelési feladatok megvalósulásának egyik kiemelt színtere. 

2.2.10.  A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 

A korai életévekben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák, ezért 

támogatásuk kiemelt jelentőséggel bír a bölcsődei nevelésünkben. Biztosítanunk kell annak a 

lehetőségét, hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási helyzeteken és egyéb tevékenységeken 

keresztül ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz jusson, átélhesse a spontán tanulás 

örömét, megerősödjön benne a világ megismerésének vágya. 

Kíváncsiságának fenntartásával, pozitív visszajelzések biztosításával segítjük őket önálló 

kezdeményezéseiket, megteremtve ez által az egész életen át tartó tanulás igényének, 

folyamatának biztos alapjait. 
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3. A BÖLSŐDEI  NEVELÉS  FELADATAI 

3.1. A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése 

 

Mini bölcsődénk, mint a kisgyermekes családokkal kapcsolatba kerülő első gyermekintézmény 

jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia fejlesztésében. A család erősségeinek 

megismerése, támogatása mindig a pozitívumok kiemelésével valósul meg.  

A családi és bölcsődei nevelés összhangja, a szülő és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, 

konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat, elengedhetetlen feltétel a 

kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni 

tudja számunkra szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a 

gyermeknevelőinket a gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód 

kialakításában. A kisgyermeknevelő, mint szakember, szaktudására, tapasztalataira építve, a 

szülők igényeihez igazodva közvetíti a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos 

ismereteket, módszereket. 

Mai modern világunk gyorsan változik, mely magával hozza a társadalom legkisebb 

egységének – a családnak – a változását is. A megváltozott családban új szükségletek jelennek 

meg, melyek előrevetítik, hogy a családdal kapcsolatba kerülő intézményeknek is új 

szükségleteket kell kielégíteniük. Ebből következik, hogy napjainkban a bölcsődéknek, mint a 

családi szocializáció támogatóinak is változnia kell. A családokban új igények merülnek fel és 

nekünk kötelességünk ezekhez az igényekhez, elvárásokhoz alkalmazkodni, nyilván a szakmai 

alapértékek megtartása mellett. 

Ebből adódóan a családok erősségeire is kell építenünk nevelési feladatainkat, a szülői 

kompetenciák fejlesztésével. 

3.2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

A szakembereink feladata a kisgyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása, 

támogatása, a harmonikus testi és lelki fejlődéséhez szükséges és biztonságos környezet 

megteremtése. 

A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése a gondozási helyzetekben valósul 

meg. A rugalmas, a kisgyermek életkorához, egyéni fejlettségi szintjéhez és az évszakhoz 

igazodó napirend biztosítja az életkornak megfelelő változatos és egészséges táplálkozást, a 

játék, a mozgás, a szabad levegőn való aktív tevékenység és pihenés feltételeit. Az egészséges 

életmód, az egészségnevelés érdekében törekszünk az alapvető kultúrhigiénés szokások 

kialakítására, a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirendünk segítségével 

ezen belül: étkezés, tisztálkodás, ürítés, öltözködés, alvás, levegőzés, mozgás, játék. 
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A prevenciós feladatok megvalósításába szükség esetén speciális szakembereket is bevonunk: 

gyermekorvos, védőnő, dietetikus, gyógypedagógus, pszichológus, mentálhigiénés szakember, 

stb.  

Elsősorban preventív szerepet tölt be a bölcsőde lehetőségeihez mérten kialakított, a 

nagymozgások gyakorlásához, különféle mozgásfejlesztéshez szükséges eszközökkel felszerelt 

csoport és tornaszobánk. 

3.3. Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése 

Kisgyermeknevelő munkatársaink érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes nevelői 

magatartása magában foglalja érzelmi elérhetőségét és hitelességét, az érzelmek kifejezésére 

való ösztönzést, a pozitív és biztató üzenetek rendszeres közvetítését, a világos elvárások és 

határok megfogalmazását. A kisgyermek bölcsődébe kerülése több lehetőséget teremt a társas 

kapcsolatok megtapasztalására. 

Törekszünk az együttélés szabályainak megismertetésére, elfogadtatására, a másik iránti 

nyitottság, empátia és tolerancia megerősítésére, a bizalmon és elfogadáson alapuló társas 

kapcsolatok megélésére, megtapasztalására. 

Igyekszünk minél több lehetőséget teremteni a kisgyermeknevelővel és /vagy a társakkal közös 

pozitív élmények szerzésére, ezzel az „én” érvényesítés és az alkalmazkodás egyensúlyának 

irányába befolyásolva a gyermek fejlődését. 

A kisgyermeknevelőink feladata a kisgyermekek beszédkészségének fejlesztése érdekében az 

ingerekben gazdag, tiszta nyelvi környezet biztosítása. A kommunikációs kedv felkeltése és 

fenntartása fontos feladatunk a bölcsődei nevelés-gondozás minden helyzetében, mondókák, 

énekek, verse, mesék közvetítésével, valamint azzal, hogy mindig meghallgatjuk őket, 

figyelünk rájuk míg mondandójukat közlik, ha kérdeznek válaszolunk nekik. 

Derűs légkör biztosításával tudjuk a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti 

csökkentését, a gyermekek segítését az esetlegesen átélt nehézségeik feldolgozásában. 

Különös figyelmet kell fordítanunk a sajátos nevelési igényű, nehezen szocializálható, 

lassabban fejlődő, elhanyagolt és hátrányos helyzetű gyermekek társas és érzelmi 

kompetenciáinak fejlesztésére szükség esetén más segítő szakemberek bevonásával is. 

3.4. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

Bölcsődénkben a kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses 

tanulás lehetőségeinek megteremtése a kisgyermeknevelő aktív részvételével és a megfelelő 

környezet kialakításával történik. A bölcsődei nevelés-gondozás helyzeteiben a szakembereink 

ismeretet nyújtanak, segítik a tájékozódást, a tapasztalatok és élmények feldolgozását. 
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A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során pozitív élményeket, viselkedési 

mintákat és helyzetmegoldási mintákat nyújtunk. 

Az önálló aktivitást, próbálkozást és a kreativitást támogatjuk, az önálló véleményalkotásra, a 

döntésre, a választásra való képessé válást segítjük bátorító, ösztönző nevelői 

magatartásunkkal. 

 

4. A  BÖLCSŐDEI  NEVELÉS  FŐBB  HELYZETEI 

Akkor érjük el célunkat a bölcsődei nevelésünkkel, ha a bölcsődei élet a kisgyermek számára 

élményt nyújtó, részvételre motiváló, tanulási tapasztalatokat biztosító. 

Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani alapja az egyéni bánásmód 

érvényesítése, a gyermek pozitív önállósági törekvéseinek, önértékelésének erősítése. 

4.1. Tanulás 

A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődei ellátást nyújtó 

intézményben, szolgáltatónál nincs helye. Ebből adódóan bölcsődei nevelésünk területén a 

tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük. Tanulás, minden olyan tapasztalat-, illetve 

információszerzési folyamat, amely tartós változást idéz elő a viselkedésben illetve a 

gondolkodásban, valamint elősegíti, hogy a gyermek megismerje önmagát és környezetét. A 

tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenységekbe ágyazottan történik. 

A tanulás legfontosabb irányítójának a személyes kíváncsiság, az érdeklődés kell, hogy legyen.  

A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel 

és a társakkal való együttes tevékenység és a kommunikáció. 

A tanulás formái az utánzás, a spontán játékos tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelő-gyermek 

interakcióból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás. A kisgyermeknevelőink a sajátos 

nevelési igényű gyermekek esetében szem előtt tartják, hogy náluk más jellegű és hosszabb időt 

vesz igénybe a tanulási folyamat. 

A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek 

fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és 

gyermek-gyermek interakciók. 

4.2. Gondozás 

A gondozás bensőséges interakciós helyzet a kisgyermeknevelő és gyermek között. 

Elsődleges célunk a gyermek fizikai, testi szükségleteinek maradéktalan kielégítése. 

Kisgyermeknevelőink hozzájárulnak, hogy a gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen 

részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a 

kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait a felnőtt 
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megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza, ami növeli az együttműködési kedvet. Úgy, mint a 

tanulási, a gondozási helyzetekben sem érvényesülhet teljesítményelvárás. 

Elegendő időt hagyunk, egyes önellátó mozzanatok megtanulására, mivel ezek gyakorlást 

igényelnek. Ezeket mindig pozitív visszajelzéssel jutalmazzuk. A sikertelenségért viszont soha 

semmilyen körülmények között sem marasztalunk el senkit. 

A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott 

jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. 

A gondozás minősége jelentős mértékben befolyásolja a szokások kialakulását és az 

önállósodás folyamatát. 

4.3. Játék 

A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, ami segíti a gyermekeket a világ 

megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődést.  

A kisgyermeknevelőink a játék feltételeinek megfelelő hangulatot, helyet, időt és eszközöket 

biztosítanak, és nevelői magatartásukkal támogatják az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, 

a kreativitást. 

A kisgyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményeznek, esetenként mintát 

nyújtanak, szerepet vállalva a játékban, annak tartalmát ötleteikkel, javaslataikkal színesítik. 

A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok alakulására. A kisgyermeknevelővel, a 

többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát 

nyújt, segítve a szociális képességek fejődését. 

4.4. Mozgás 

A csecsemő-, és kisgyermekkor az alapvető mozgásformák kialakulásának és fejlődésének 

időszaka. A kisgyermekek mozgásigénye rendkívül nagy, számukra örömforrás a mozgás. 

Ezért a csoportszobában, a tornaszobában és az udvaron is biztosítjuk számukra a nagyobb 

mozgásteret, a mozgásfejlesztő játékokat. 

Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a kisgyermekeknek, annál nagyobb örömüket 

lelik a játékban. 

A mozgásfejlesztő eszközök használata során a kisgyermekek szabadon próbálhatják, 

végezhetik az egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a 

mozgásuk.  

Az önállósági törekvéseik támogatása során a gondozási műveletekben való aktív részvétel 

lehetőséget ad a praktikus mozgások gyakorlására, finomítására. 
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4.5. Mondóka, ének 

Sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre adunk lehetőséget 

- a környezet hangjainak megfigyelésével, 

- a kisgyermeknevelőink ének- és beszédhangjával, 

- spontán dúdolgatásaikkal, 

- ritmusos szövegmondásukkal, 

- a dallam és ritmushangszerek hallgatásával, megszólaltatásával, 

- közös éneklésekkel. 

4.6. Vers, mese 

Az anyanyelvi élmények, a vers, a mese nagy hatással vannak a kisgyermek érzelmi és értelmi 

fejlődésére (ezen belül a beszéd, a gondolkodás, az emlékezet és a képzelet fejlődésére), 

valamint a szociális fejlődésre. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat 

az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés 

bensőséges kommunikációs helyzet, így egyszerre feltétele és eredménye a kisgyermek 

alapvető érzelmi biztonságának. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, 

amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. A közös mesélés élménye segíti 

az aktív szókincs kialakulást és a világról való ismeretek megszerzését. Bölcsődénkben, a népi 

és irodalmi műveken, a verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés, bábozás dramatikus hatásain 

keresztül, azoknak bensőséges kommunikációs helyzetét kihasználva, a mindennapi 

tevékenységbe ágyazottan a kisgyermeknevelők olyan élményeken keresztül biztosított 

tapasztalatok és ismeretek elsajátítását segítik, melyben fejlődik a kisgyermekek 

emberismerete, a főhőssel való azonosulás által empátiája, gazdagodik a szókincse és az önálló 

véleményalkotás kialakulása. 

A helyzetek alakítását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és ebből fakadó 

igényei befolyásolják elsősorban. 

4.7. Alkotó tevékenységek 

Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés 

-, nem annak eredménye. Bármilyen is legyen a végeredmény a pozitív megerősítés mindig 

elengedhetetlen, hiszen motiváló hatású és segíti az alkotó tevékenységek iránti érdeklődés 

fenntartását és az alkotásból fakadó öröm személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásainak 

érvényesülését. A kisgyermeknevelőink feladata a tárgyi feltételek és elegendő idő biztosítása, 

az egyes technikák, eszközhasználat megmutatása, a kisgyermek pillanatnyi igényének 

megfelelő technikai segítségnyújtással az alkotókedv ébrentartása. 

A kisebbek a különféle anyagokkal (homok, víz, textil, fa, stb..) ismerkednek. 
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A leggyakoribb alkotó tevékenységi formáink: nyomhagyó eszközök használata, firkálás, 

gyurmázás, ragasztás, gyűrés, tépés, ujjfestés vagy vastag ecsettel festés. Udvaron a vastag 

aszfaltkréta használata. 

4.8. Egyéb tevékenységek 

Ezekben a tevékenységekben az öröm forrásai az „én csinálom” élményének, az 

együttességnek, a közös munkálkodásnak és a tevékenység fontosságának, hasznosságának 

átélése. 

A kisgyermekek bármikor bekapcsolódhatnak és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség 

jellemzi, a tevékenykedés nem lehet feladat. Ezek a helyzetek lehetőséget nyújtanak az 

együttműködésre, a feladatok megosztására, ok-okozati összefüggések felfedezésére, 

megértésére. (pl.: babafürdetés, viráglocsolás, őszi falevelek gereblyézése, karácsonyi 

süteményszaggatás, gyümölcssaláta készítés, stb.). 

 

5. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS  MEGVALÓSÍTÁSÁNAK  SAJÁTOS  

FELTÉTELEI 

5.1. „ Saját kisgyermeknevelő”- rendszer 

A kisgyermeknevelő a bölcsődei nevelés szakember, aki személyiségével nevelői attitűdjével 

mintát jelent a családok és a gyermekek számára egyaránt. 

Bölcsődénkben a „saját kisgyermeknevelő”- rendszer a személyi állandóság elvén alapul, mely 

nem merev rendszer, de biztosítja, hogy több figyelem jusson minden gyermekre. 

A csoport vagy a csoport gyermekeinek egy része tartozik közvetlenül egy 

kisgyermeknevelőhöz. 

A „saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész 

időtartama alatt ő a kisgyermek nevelője (felmenőrendszer). Ő kíséri figyelemmel a kisgyermek 

fejlődését, tartja számon az egyes fejlődési állomásokat, vezeti az ehhez kapcsolódó szakmai 

dokumentációt és felelősséggel tartozik a rábízott gyermekekért. 

Így több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, 

problémáit, szokásait, elsősorban a „saját kisgyermeknevelő” segíti át őket a bölcsődei élet 

során adódó nehézségeken. 

Az ún. „ölelkezési időben” – az az időszak, amikor mindkét kisgyermeknevelő a csoportban 

van – idejét elsősorban a „saját” gyermekei gondozására, nevelésére fordítja. 
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5.2. Gyermekcsoport szervezése 

A gyermekcsoportunk létszáma jogszabály által meghatározott. Bölcsődénk adottságainak 

függvényében mini bölcsődei csoportunkban 7 gyermek nevelését biztosítjuk. Az előírtnál 

magasabb csoportlétszám nem csupán ellátási problémát jelent a kisgyermeknevelőnek, hanem 

nagyobb a zaj a csoportban, valószínűsíthetően több a konfliktus, megterhelőbb az 

alkalmazkodás a gyermekek számára, kevesebb a lehetőség az egyéni bánásmódra. Az ennél 

magasabb létszámot szakmailag sem tartjuk elfogadhatónak. 

Alapelveinknek megfelelően a kisgyermekek a bölcsődébe járás teljes időtartama alatt 

ugyanabba az életkor szerinti homogén gyermekcsoportba járnak, ahol a gyermekek között 8-

10, maximum 12 hónapnál nem nagyobb a fejlettségbeli különbség. 

5.3. Tárgyi feltételek 

A kisgyermeket körülvevő tárgyi környezetet – a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, 

szolgáltató épületét, játszóudvart és egyéb helyiségeit - , a jogszabályi és szakmai előírások, a 

csoportba járó kisgyermekek létszáma, életkora, igényei alapján úgy alakítottuk ki, hogy az 

biztonságos legyen és a bölcsődei nevelés megvalósítását szolgálja. 

5.4.Napirend 

Mini bölcsődénk jól szervezett, folyamatos, ugyanakkor rugalmas napirendje a kisgyermekek 

igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, kiszámítható, folyamatos gondozás 

feltételeit, annak megvalósítását biztosítja, megteremtve a biztonságérzetet, a 

kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes 

kisgyermek igényeit figyelembe véve, a csoportunk életében áttekinthető rendszer van, a 

gyermekek tájékozódhatnak a várható eseményekről, ezáltal kiiktatódik a felesleges várakozási 

idő. A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, 

alvás) a gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg. Ez egyben a csoport belső 

nyugalmát is biztosítja. 

A napirendünk igazodik a gyermekcsoport életkori összetételéhez, fejlettségéhez, 

szükségleteihez, de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb 

tényezők is. A csoport kisgyermeknevelői maguk dönthetnek arról, hogy egy-egy napon mely 

tevékenység kap nagyobb hangsúlyt. 

A napirend kialakításának további feltételei: 

- a személyi állandóság  

- a tárgyi feltételek, 

- a jó munkaszervezés, 

- a bölcsődei dajkával való összehangolt munka, 
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- a kisgyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele. 

Napirendünk időbeosztása: 

7.00 – 9.00  Gyermekek folyamatos átvétele, a gondozónő a szülőktől tájékozódik a 

gyermek aktuális állapotáról.  

Szabad játéktevékenység biztosítása. 

9.00 – 9.30  Reggeli, szükség szerint fürdőszobai tevékenység. 

9.30 – 11.30 Szabad játéktevékenység biztosítása a csoportszobában, a tornaszobában és 

az udvaron egyaránt, az időjárás függvényében. A gondozónő a szabad 

játék mellett kínálja a fejlesztő hatású programokat, melyek a gyermekek 

számára önkéntes, egyéni érdeklődésétől függ a részvétel.  

Tízórai folyadék vagy gyümölcs biztosított a gyermekeknek, mely 

játékhelyzet közben van felkínálva. 

11.30 – 12.00  Készülődés az ebédhez. A gondozónő a gyermekek egyéni gondozását 

végzi, az önállósodási törekvéseket segítve. 

12.00 – 13.00 Ebéd, szükség szerint fürdőszobai tevékenység. 

13.00 – 15.30 Mesélés, alvás 

15.30 – 16.00 Folyamatos ébredés, fürdőszobai tevékenység, uzsonna 

16.00 – 17.00 Szabad játéktevékenység a csoportban. Folyamatos hazaadás.  

A gondozónő tájékoztatja a szülőket a gyermekükkel kapcsolatos 

tudnivalókról. 

 

6. CSALÁDOK  TÁMOGATÁSÁNAK  MÓDSZEREI  ÉS  LEHETŐSÉGEI 

A bölcsődénk az alapellátás prioritása mellett családtámogató szolgáltatásokat szervez, illetve 

más szolgáltató felkérésére szakmai segítőként közreműködik azok megvalósításában. 

A különböző szolgáltatások az alapfeladat ellátását nem veszélyeztethetik. 

Valamennyi szolgáltatási forma esetében lehetőség szerint törekszünk A bölcsődei nevelés-

gondozás alapprogramjában rögzített szakmai elvekhez való igazodásra. 

A családok támogatása a családban hatékonyan működő erőforrások felkutatására és ezen 

erőforrások eredményes működtetésére irányul, mely hozzájárul a család szocializáció 

funkciójának minél szélesebb körű kibontakozásához. 
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6.1. Családlátogatás 

A családlátogatás során, a gyermek a megszokott, biztonságot nyújtó környezetében találkozhat 

a számára még ismeretlen személlyel, a kisgyermeknevelőnkkel, mely által a barátkozás, 

kapcsolatfelvétel könnyebbé válik. A szülő/k az otthoni környezetükben egy kellemesebb, 

oldottabb légkörben kaphatnak további, személyre szóló információkat a bölcsődei életről 

mélyebben megismerhetik a gondozónő személyét és lehetőségük nyílik szorongásaik 

feltárására, oldására ebben a nem hivatalos környezetben. A kisgyermeknevelőnk megismerheti 

a gyermeket a maga természetes közegében, megfigyelheti viselkedését, reakcióit és 

információkat gyűjthet az egyéni bánásmód kialakításához, valamint a gyermek otthoni 

miliőjéről. A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatás 

lehetőségének ajánlásakor, az időpont megválasztásakor tiszteletben tartjuk a család 

kívánságait. 

Lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt, a kisgyermek 

ébrenléti idejében kerül sor. A családlátogatás fontos színtere a bizalmi kapcsolat 

megalapozásának, ami feltétele a későbbi jó együttműködésnek. 

 

6.2. Beszoktatás (adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás 

A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. 

Amikor a szülők eldöntik, hogy gyermeküket bölcsődébe szeretnék adni, felkeresik a bölcsődét 

és a vezetővel történő személyes beszélgetés során – első interjú – megbeszélik, egyeztetik a 

bölcsődei élet megkezdésének pontos időpontját. 

Ekkor a szülő tájékoztatást kap a felvétel folyamatáról, a személyes adatok kezelésének 

módjáról, a fokozatos beszoktatás módszeréről, a bölcsődei napi életről és a szakmai munkáról. 

Ez a család és a bölcsőde együttműködésének első színtere. 

6.3. Napi kapcsolattartás 

A napi kapcsolattartás célja a rövid, kölcsönös informálás a kisgyermek érzelmi állapotáról, 

hangulatáról, az őt érintő napi történésekről, változásokról. Az egyéni igények, kérések 

megfogalmazására is ezen alkalmakkor kerül sor. Az interakciós helyzetet a pozitív hangvétel 

jellemzi, de a negatív eseményekről is tényszerű tájékoztatás történik, a szakmai etikai 

szabályoknak és az időkereteknek megfelelően. 

6.4. Egyéni beszélgetés 

Az egyéni beszélgetés a kisgyermek fejlődéséről szóló részletes, kölcsönös tájékozódást vagy 

a hosszabb megbeszélést igénylő kérdések, nevelési problémák közös átgondolását szolgáló 

találkozási forma. Kezdeményezheti a szülő, a kisgyermeknevelő, az intézményvezető. A 
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szakmai kompetencián túlmenő kérdésben kérhető egyéb szakember közreműködése. A reggeli 

átvételnél a kisgyermeknevelők érdeklődnek a gyermekekkel történt előző napi, a bölcsődében 

eltöltött időn kívüli eseményekről, délután pedig az átadáskor tájékoztatják a szülőket az aznapi 

történésekről. 

 

6.5. A szülőcsoportos beszélgetések 

A szülőcsoportos beszélgetéseket a bölcsődei nevelési évenként két alkalommal szervezünk, 

ezek tematikus beszélgetések a csoportba járó kisgyermekek szüleit foglalkoztató aktuális 

nevelési témákról. A csoportos beszélgetéseket a kisgyermeknevelők vezetik, a szülőkkel 

kialakított partneri viszonyra építve. 

A szülőcsoportos beszélgetéseinken a szülők gyermeknevelési kérdéseinek, nehézségeinek 

összegyűjtése után, az adott témákban csoportos beszélgetéseket szervezünk. Elsősorban azokat 

a szülőket várjuk, akik inkább gyakorlati tanácsokra vágynak, szívesen fogadják más szülők 

tapasztalatait, meglátásait az adott témában. A szakember/ek animátorként van/nak jelen a 

beszélgetésen, biztosítva, hogy a csoport önsegítő jellege érvényesüljön. 

A problémák megosztása, egymás meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés megtartását. 

Lehetőség van az egymástól hallott helyzetkezelési módok továbbgondolására, ezáltal a saját 

viselkedésrepertoár bővítésére. A kisgyermeknevelőktől kapott indirekt megerősítések 

befolyásolhatják a szülők nevelési szokásait. 

A júliusi nyíltnapjaink keretében betekintést nyerhetnek a szülők és gyermekeik a bölcsődénk 

életébe. Ezek alkalmával is tartunk szülőcsoportos megbeszéléseket. 

 

6.6. Szülői értekezlet 

Bölcsődénkben a szülői értekezlet a szülők általános és az adott gyermekcsoportra vonatkozó 

tájékoztatását, valamint a gyermekeket érintő, a szülőkkel közösen meghozandó döntések 

elősegítését szolgálja. Egy nevelési éven belül három alkalommal tartunk szülői értekezletet 

(beszoktatások előtt, a beszoktatásokat követően és a nevelési év vége felé), de a bölcsődét, 

vagy az adott gyermekcsoportot érintő különleges helyzetekben rendkívüli szülői értekezlet 

összehívására is sor kerülhet. 

 

6.7. Indirekt kapcsolattartási formák 

Az indirekt tájékoztatási formáink jól kiegészítik a direkt kapcsolattartási formáinkat. Az 

írásbeli tájékoztatóink, hirdetőtáblánk, szórólapjaink, közösségi oldalakon való megjelenések 

lehetőséget adnak az ismeretterjesztésre, az információ áramlására. 
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7. A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY, SZOLGÁLTATÓ 

KAPCSOLATRENDSZERE 

A szakmai munka fejlődését, a tudásmegosztást, a jó gyakorlatok elterjedését biztosítja a 

bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatók egymás közötti szoros együttműködése. 

Bölcsőde és óvoda kapcsolata: Mivel a helyi óvoda épületében vagyunk és egy intézményként 

üzemelünk, így az óvodával szoros együttműködésben, kapcsolatban állunk. 

A vezető, az óvónők szakmai segítségére, tanácsaira napi szinten számíthatunk, hiszen alig van 

olyan óvónő, aki nem rendelkezik a „ Két éves kortól az óvodában” elnevezésű végzettséggel 

és míg egységes óvoda-bölcsődeként működtünk, ők is nap, mint nap nevelték és gondozták a 

bölcsődés korú gyermekeket. A bölcsődés gyerekek az óvodában folytatják közösségi életüket. 

Tavasztól rendszeresen átvisszük a leendő óvodásokat ismerkedni. Így az átmenet számukra 

zökkenő mentesebbé válik. Évközben gyakran meglátogatjuk a gyermekeket, figyelemmel 

kísérjük fejlődésüket. Kölcsönösen meglátogatjuk egymást egyéb alkalmakkor is, pl. Télapó 

érkezése, farsang, egyéb óvodai rendezvények. 

Mindezek a kisgyermek érzelmi biztonsága folyamatos fejlődésének fenntartását szolgálják, 

segítenek az új környezetbe történő beilleszkedésben. 

A bölcsődénk és az óvoda között olyan kölcsönös együttműködésre épülő, tartalmas kapcsolat 

kialakítására törekszünk, amely lehetővé teszi egymás szakmai elveinek, céljainak 

megismerését, megértését. Fontos a szakmai kompetencia elismerésén alapuló partneri viszony 

előtérbe helyezése. 

Egyéb kapcsolatok: 

A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat kell 

kialakítani mindazokkal a társintézményekkel és szakemberekkel, akikkel a családok 

kapcsolatba kerülnek/kerülhetnek, illetve akikkel a kapcsolat kialakítása a gyermek egészséges 

fejlődése, fejlesztése szempontjából szükséges. 

Együttműködünk: 

- a gyermekjóléti szolgálattal, 

- a védőnővel és a házi gyermekorvossal, 

- kapcsolatot tartunk a Magyar Bölcsődék Egyesületével, 

- a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével, 

- a fenntartóval, mellyel a kapcsolatot az intézményvezető tartja. A fenntartó 

meghatározza munkánk feltételeit és a feladatok révén annak rendjét is. A kapcsolat 

egyfelől hivatali, másfelől támogató, segítő jellegű. A hivatal a bölcsőde dolgozóit 
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felveszi a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásába 

nyilvántartási számon. Ezen kívül hatósági ellenőrzést indít. 

- a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal – a hivatal által TAJ alapú elektronikus 

nyilvántartás működik a bölcsődében, a gyermekek TAJ szám alapján vannak 

nyilvántartva a rendszerben, napi jelentési kötelezettségünk van a szolgáltatás 

igénybevételéről. 

- Programunk megvalósulását külső szakemberek is segítik: pszichológus, logopédus, 

fejlesztő pedagógus, dietetikus szakember. 

 

8. ALAPELLÁTÁSON TÚLI, A CSALÁDI NEVELÉST TÁMOGATÓ 

SZOLGÁLTATÁSOK 

Mini bölcsődénkben az alapellátás elsőbbsége mellett családtámogató szolgáltatásokat is 

szervezünk. Ilyen szolgáltatásunk: 

- az időszakos gyermekfelügyelet, a szabad férőhelyeken – a szolgáltatás célja a 

szakszerű felügyelet biztosítása arra az időszakra, amikor a szülő gyermeke felügyeletét 

nem tudja más módon megoldani, 

- baba-mama klub – igény szerint, a védőnőkkel szervezve, 

- babamasszázs – igény szerint, 

- sószoba használat, amelyek a felső légúti megbetegedések megelőzésében nyújtanak 

segítséget a bölcsődébe járó gyermekeknek. 

A kisgyermekek és családjaik számára nyújtott szolgáltatások esetében kiemelten fontosnak 

tartjuk elkülöníteni és meghatározni az alapellátás és a szolgáltatások különbözőségeit és 

jellemzőit. 

A szolgáltatások működtetésénél is kiemelt jelentőségű a kompetenciahatárok betartása. 

Az egyes szolgáltatások jellemzőit, az igénybevétel lehetséges módjait valamint a díjazást 

egyértelműen megfogalmazva, írásban rögzítjük. 

A szolgáltatásokat a bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek orvosi igazolással 

vehetik igénybe. 

A szolgáltatások térítési díját saját hatáskörben a fenntartóval egyeztetve állapítjuk meg. 
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9. DOKUMENTÁCIÓ 

Bölcsődékben – a módszertani javaslatokban, ajánlásokban megfogalmazott módon – a 

gyermekek egyéni fejlődését nyomon követve, a fejlődési folyamatok alakulásáról 

dokumentációt vezetünk. 

A megfigyeléseink, tapasztalataink rögzítése, az információk felhasználása a gyermek lehető 

legmagasabb színvonalú nevelésének-gondozásának biztosítása, fejlődésének segítése, 

hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányoknak és következményeiknek enyhítése, 

leküzdése érdekében történik. 

Alapelvünk, hogy a dokumentációnk semmiféleképpen sem szolgálhatja a gyermek 

minősítését. Fontos szempontjaink a dokumentáció vezetésénél: hitelesség, objektivitás, 

árnyaltság, folyamatosság és rendszeresség. 

Felvételkor a dokumentáció vezetéséről tájékoztatjuk a szülőt, hozzájárulását kérjük, illetve 

lehetőséget biztosítunk számára a dokumentációba való betekintésre. 

A dokumentáció vezetése, a dokumentumok kezelése a személyiségi jogok, az adatvédelem 

figyelembevételével történik. A dokumentumokat zárt helyen tartjuk. 

A gyermekcsoporttal kapcsolatos dokumentációink: 

- csoportnapló, mely tartalmazza a névsort, napi jelenlétet, napi és heti történéseket, 

feljegyzéseket. 

Egyéni dokumentációk: 

- bölcsődei gyermek egészségügyi törzslapja, 

- fejlődési napló, 

- percenti tábla, 

- üzenő füzet. 

 

10. A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓK FOLYAMATOS SZAKMAI 

FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK  BIZTOSÍTÁS 

Célunk, hogy dolgozóink szervezett és irányított keretek között végezzék nevelési, gondozási 

tevékenységüket a módszertani irányelvek, a gyermekvédelmi törvény alkalmazásával. 

Fontos, hogy jó minőségű munkát végezzenek a gyermekek és szülők általános 

megelégedettségére. Fontosnak tartjuk a szakmai tudás gyarapítását, a rendszeres önképzést és 

továbbképzést, hogy minél magasabb szintű nevelést-gondozást tudjunk biztosítani. 
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Szakmai beszélgetéseink alkalmával az aktuális kérdésekkel, előttünk álló feladatokkal, 

programokkal, a gyermekek fejlődésével, nevelésével, gondozásával, aznap történt 

eseményekkel foglalkozunk. 

Évente részt veszünk a Módszertani Bölcsődék által szervezett szakmai napon. 

Tapasztalatszerzés céljából szakmai látogatást teszünk más bölcsődékben. 

 

11. GYERMEKÉLELMEZÉS  BÖLCSŐDÉNKBEN 

Bölcsődénk az egészséges életmódfontosságának hangsúlyozásával a gyermekek élelmezésére 

is nagy gondot fordít. Az egészséges táplálkozás alapelveinek megfelelően tervezett étlap 

összeállítását minden hónapban étlapmegbeszélés keretében az intézményvezető és az 

élelmezésvezető átbeszéli. Az intézményben a napi négyszeri étkezésből két fő étkezés a reggeli 

és az ebéd. Mindkettő változatosan összeállított, egészséges alapanyagokból készül, a 

korosztálynak megfelelően, sok főzeléket és zöldséget tartalmaz. 

A tízórai és uzsonna szintén a megfelelő táplálkozási ajánlásoknak eleget téve kerül 

beszerzésre, elkészítésre. 

Rendszeresen, naponta biztosítunk zöldséget és gyümölcsöt. Bölcsődénk mintát szeretne adni 

a szülőknek azzal, hogy a korszerű egészséges táplálkozás szempontjai alapján élelmezi a 

gyermekeket. 

Programunk kialakításánál figyelembe vettük, hogy a gyermek nem „kis felnőtt” és teljesen 

más az ő étrendje, mint a felnőtté. A helyes étrend összeállítása mellett ügyelünk arra is, hogy 

a fejlődéséhez szükséges táplálékot jó étvággyal, örömmel és korának megfelelő módon, 

esztétikus környezetben, kulturáltan fogyassza el. Ezeket a szempontokat munkánk során 

következetesen és fokozottan szem előtt tartjuk. Nap, mint nap tapasztaljuk, hogy a bölcsődébe 

kerülő gyermekek szüleinek az egyik legtöbb gondot a gyermek étkezése okozza. 

A szülőkkel történő megbeszéléseink során, ha az étkezés kerül szóba, sokszor ezeket halljuk: 

- „étvágytalan”, - „nem szeret enni”, - „ a főzeléket nem szereti”, - „ nem asztalnál ülve, hanem 

játék közben eszik”, -„ főétkezéseket kihagyja, de azért egész nap eszeget, iszogat”. 

A bölcsődébe kerülés után, az első hetekben még a szülők által elhangzottak tapasztalhatók, de 

később a legtöbb gyermeknél kedvező változás következik be. A gyermekeknek az étkezés 

örömet okoz, ezáltal egész napja vidámabb. Minél kellemesebb számára a táplálkozás és az 

azzal kapcsolatos körülmények, annál jobb kapcsolata alakul ki azzal a felnőttel, aki a táplálékot 

nyújtja. 
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12. MELLÉKLETEK 

 

Megállapodás 

Amely létrejött a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde, valamint Név:……………………………… 

Cím:…………………………………………- mint az ellátott gyermek törvényes képviselője – 

továbbiakban szülő – között az alábbi feltételekkel: 

1. A Mini Bölcsőde ellátást biztosít ………………………………..nevű gyermek részére. 

Születési dátum:……………………………………. 

Édesanyja neve:…………………………………….. 

TAJ száma:…………………………………………. 

2. Ellátás 

A bölcsődében a gyermek 20 hetes korától 3 éves korának betöltéséig, illetve a harmadik 

év betöltését követő augusztus 31-ig gondozható. Ha a gyermek a harmadik életévét 

betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 

nevelésre, bölcsődében gondozható a negyedik életévének betöltését követő augusztus 

31-ig. 

Az ellátás kezdete:……………… Vége (határozott idejű ellátás esetén):…………….. 

Ellátás határozott/határozatlan időtartamú* 

Ellátás ideje: 

 naponta……………órától……………..óráig 

 a hét alábbi napjain*: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, 

péntek……….órától……………..óráig. 

A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára: 

 szakszerű gondozást, nevelést, testi-lelki szükségletek kielégítését, fejlődését és a 

szocializáció segítését, 

 napi négyszeri étkezést, 

 fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezetet,  

 egészségvédelmet, egészségnevelést, kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítését, 

 állandóságot, egyéni bánásmódot, 

 megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz, 

 az egyéni ruhanemű, ágynemű, nadrágpelenka kivételével történő ellátást, 

 személyes higiéné feltételeinek biztosítását, 

 korcsoportnak megfelelő játékeszközöket, óvodai életre való felkészítést. 
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A bölcsőde a szülő számára biztosítja: 

 a házirend, szakmai program, nevelési-gondozási alapelvek megismerését, 

 adaptációhoz szükséges időt, feltételeket, 

 tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről, 

 rendszeres betekintést a gondozónő által vezetett egyéni dokumentációba (üzenőfüzet), 

 szülői értekezletet, egyéni beszélgetést (gondozónővel, vezetővel), 

 nyílt napon való együttműködést, 

 tájékoztatók, étrendek megismertetését, 

 gyermekük játéktevékenységébe való betekintést. 

3. Díjfizetés 

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

148.§ alapján az intézményi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. A gondozási díj 

összege:………………… helyi önkormányzati rendelet alapján…………………..Ft. 

 A megállapodás megkötése előtt a szülő tájékozódott a szolgáltatás térítési díjairól és 

annak fizetési feltételeiről. A szerződési időszak minden hónapjára köteles a szülő 

térítési díjat fizetni függetlenül a gyermek jelenlététől. az önkormányzat akar-e személyi 

térítési és étkezési díjat kérni. 

 Személyi térítési díj összege:………………..Ft/hó, ……………………Ft/nap, mely 

………………………Ft kedvezményt tartalmaz, melynek indoka:……………………. 

 A gondozási díj az étkezés összegét nem tartalmazza. 

 Az étkezési díj napi ………………Ft, mely hiányzás alkalmával a következő havi díjba  

beszámításra kerül. 

4. Felmondás A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás: 

 ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért, 

vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31. után. 

 ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy 

az ellátás szüneteltetését írásban nem kéri 

 ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapot miatt 

bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek 

egészségét, 

 az ellátásra a szülő igénye alapján kerül sor. Felek 30 nap próbaidőt kötnek ki, mely 

alatt a jelen megállapodás mindkét fél részéről indoklás nélkül azonnali hatállyal 
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felbontható. A megállapodás szülői kezdeményezésre ezután is bármikor felbontható, 

ha ilyen szándékát a szülő 30 nappal előre írásban jelzi. 

 a felmondási idő letöltése nem kötelező, de időszakára a szerződésben meghatározott 

havidíjat köteles fizetni a szülő. 

 a fenntartó az ellátást indokolt esetben rendkívüli felmondással megszüntetheti. A 

fenntartó az ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról a szülőt írásban 

értesíti. Egyet nem értés esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc 

napon belül panaszjogával élhet. 

 a fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell. 

 ha a szülő a bölcsődei ellátás kezdetétől számított 1 hónapon belül az igénybevételre 

jogosító munkáltatói igazolásokat nem mutatja be. 

5. A szülő tudomásul veszi, hogy 

 a bölcsődei házirendet betartja, 

 együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, 

 a megállapodásban foglalt,- az intézmény részéről fennálló – kötelezettségek 

elmulasztása esetén a szülő panasszal az intézményvezetőhöz fordulhat, 

 az ellátást igénybevevő a vitatott intézkedéssel szemben a fenntartó önkormányzathoz 

fordulhat, 

 a gyermeket ellátó személynek időben megad minden a gyermekre vonatkozó fontos és 

lehetséges információt, beleértve a gyermek betegségeit, a neveléssel kapcsolatos 

igényeit, sajátosságokat, adatokat szolgáltat a gyermek fejlődésének követéséhez, 

nyilvántartásához. 

A szülő kijelenti, hogy az ellátott gyermek rendelkezik az életkora szerint esedékes kötelező 

védőoltásokkal, és azt be is mutatja. 

6. A szülő gondoskodik a gyermek évszaknak megfelelő ruházatáról, váltóruhájáról, 

fogkeféjéről, pelenkájáról. 

7. A szülő nyilatkozik, hogy a család jövedelme lehetővé teszi a fenti térítés díjak 

vállalását. 

8. Ha a gyermek valamilyen okból távol marad, azt a szülő az adott nap reggel 8 óráig 

vállalja jelezni. A mulasztott nap étkezési díját a bölcsőde a következő hónapban 

jóváírja. 

9. A szülő hozzájárul, hogy a mini bölcsődében fénykép és videó felvétel készüljön. 
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Alulírott elolvastam és tudomásul vettem a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde Mini 

Bölcsődéjének házirendjét, szakmai programját, térítési díjait, és heti rendet, valamint a térítési 

díjfizetés rendjét, és megrendelem a Mini Bölcsőde intézményének szolgáltatását. 

 

………………év…………………hó……..naptól 

………………év…………………hó……..napig 

heti…………alkalommal, H, K, Sz, Cs, P napokon, fél/egész napra* 

 

*a megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

Hajdúbagos, …………..év…………..hónap…………..napján 

 

 

 

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

   szülő, törvényes képviselő                                                       Mini Bölcsőde vezetője 

 

 

……………………………………….. 

Mini Bölcsőde fenntartója 
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12.2 Házirend 

 

Mini Bölcsőde  

HÁZIRENDJE 

 

Bölcsődénk elsődleges feladatának tekinti, hogy kiegyensúlyozott, nyugodt, derűs légkört 

biztosítson az idejáró gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket, és megőrizze testi 

épségüket. Célunk, hogy kis bölcsődéseink biztonságban, szeretve érezzék magukat. 

Ehhez elengedhetetlenül szükséges a bölcsőde és a család bizalomra épülő együttműködése és 

a házirend betartása. 

 

Mini bölcsődénk a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy 

szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, illetve a szülők kérik, 

akkor a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 

bölcsődében. 

 

HÁZIRENDÜNK: 

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

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

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet alapján készült. TAJ alapú nyilvántartás működik 

a bölcsődében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal alapján, melyről a szülő 

tájékoztatva van. 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői közösség véleményezési jogot 

gyakorol. A házirend a fenntartó egyetértésével válik érvényessé. 

 

A házirend egy példányát a bölcsődébe történő beiratkozáskor a szülőnek átadjuk. 

A házirend szabályai kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, 

gyermekre, szülőkre, gondozónőkre és más alkalmazottakra. 
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Betartása és betartatása az intézmény minden dolgozójának joga és kötelessége. 

A házirend be nem tartása jogsértés. 

Általános tudnivaló a bölcsődéről 

Intézmény neve: Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde 

Intézmény székhelye: 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 105. 

Intézmény telefonszáma: 06-52/374-017 

Intézmény fenntartója: Hajdúbagos Község Önkormányzata 

Fenntartó részéről kapcsolattartó személy: 

Intézményvezető: Fehér Tiborné 

Bölcsőde férőhelye: 7 fő, 1 bölcsődei csoportban 

Bölcsőde ágazati azonosítója: 

Kisgyermeknevelő- gondozónő: Kovácsné Fábián Krisztina 

A nevelési év szeptember 01-től, augusztus 31-ig tart. 

 

Az intézmény napi nyitva tartása: Hétfőtől – péntekig 7.00-17.00 óráig. 

A bölcsőde naponta reggel 7.00 órától 9.00 óráig fogadja az érkező gyermekeket. 

Kérjük, hogy 9.00 – 9.30 között ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte vagy utána 

érkezzenek. 

Ha a gyermekcsoport már étkezik, akkor kérjük a szülők türelmét. 

Alvó, étkező gyermeket a gondozónő nem zavar meg, megvárja a gyermek ébredését, illetve az 

étkezésének befejezését. 

A gyermekek hazavitelére délután 17.00 óráig van lehetőség. 

A bölcsőde ünnepnapokon és hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. 

A nyári és a téli zárást a szülők igényeihez igazodva, a fenntartó állapítja meg, melyről a 

szülőket minden év február 15-ig tájékoztatjuk. A nyári zárás 4 hét, a téli zárás 1 hét. 

Ez idő alatt minden szerdán ügyintézés céljából ügyeletet tartunk 8.00 – 14.00 óráig. 

A bölcsődébe való jelentkezés a szülő/törvényes képviselő által, a hivatalos adatlapok 

kitöltésével és aláírásával történik. A bölcsődei jelentkezéshez csatolni kell a házi 

gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében 

gondozható. A gyermek bölcsődébe való felvételéről az intézményvezető dönt a fenntartóval 

egyeztetve. 

A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas  

(37.5 °C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús 

gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségekről a 
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bölcsődét értesíteni kell. Ha a gyermek gyógyszert vagy gyógyhatású készítményt kap, arról a 

szülő írásban köteles tájékoztatni gyermeke gondozónőjét. 

A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás 

eredményét kérjük bemutatni. 

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a gondozónő 

értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és 

telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, 

illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit. 

A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti 

el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg. 

 

A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolásárra. Kérjük, 

hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a bölcsődében hagyott, 

illetve a gyermeken lévő, vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk. 

 

Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük akár a gyermek egészségi állapotára, 

akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. 

 

Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a távolmaradást 

másnap reggel 8.00 óráig közölje az intézményvezetővel vagy a gondozónővel, a térítési díj 

elszámolásánál csak a következő naptól tudjuk a gyermek hiányzását figyelembe venni. 

 

A gyermek és a szülő JOGA: 

A gyermek joga, hogy: 

- emberi méltóságát tiszteletben tartsák, 

- a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban, nevelésben 

részesüljön – segítséget kapjon a saját családjában való nevelkedéséhez, 

személyiségének kibontakozásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, 

- sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő 

különleges ellátásban részesüljön, 

- a bántalmazással, az elhanyagolással szemben védelmet és biztonságos ellátást kapjon. 

A szülő joga, hogy: 

- megválassza az intézményt, melyre gyermeke gondozását, nevelését bízza, 

- megismerje a gondozási, nevelési elvveket, 
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- tanácsot, tájékoztatást kapjon a gondozónőtől, 

- a bölcsőde működését illetően véleményt mondjon, javaslatot tehessen. 

A szülő kötelessége, hogy: 

- biztosítsa gyermeke rendszeres bölcsőde látogatását, 

- a gyermek megfelelő ruházatáról, annak tisztántartásáról gondoskodjon, 

- a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműködjön 

– az intézményi adatszolgáltatáskor a szükséges adatokat megadja, 

- az intézmény házirendjét betartsa – a kialakított napirendhez alkalmazkodjon, 

- a megállapított térítési díjat minden hónapban befizesse. 

Fizetési kötelezettségek: 

- az étkezési térítési díjak befizetése minden hónap 15. napjáig történik melynek 

összegéről befizetési bizonylatot kapnak a szülők, 

-  a kedvezmények megállapítása az önkormányzat rendeletében történik, amelyet 

jogszabály ír elő, 

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

151.§-a valamint A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet szabályozza a bölcsődei 

nevelésben részesülő gyermekek tekintetében az ingyenes és kedvezményes 

gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályokat. 

A panaszjog gyakorlásának módja: 

A gyermek, a gyermek szülője (törvényes képviselője), a gyermekek érdekeinek védelmét 

ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek 

az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumnál az ellátást érintő kifogások orvoslása 

érdekében, a gyermeki jogok sérelme, az intézmény dolgozói kötelezettség szegése esetén. 

Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást 

ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője (törvényes képviselője) 

az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény 

vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat 

eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 

 

Az intézmény vezetője: Fehér Tiborné                      elérhetősége: 06/30-8205859 

Gyermekjogi képviselő: 
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A bölcsőde területén és a bölcsőde udvarán a dohányzás szigorúan TILOS! 

 

A házirend betartását köszönjük! 

A házirend érvényessége: határozatlan idejű. 

A fenntartói legitimáció után a házirend hatályba lép. 

 

 

 

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

         intézményvezető                                                              intézményvezető-helyettes 

 

 

……………………………………… 

szülő 

 

Hajdúbagos, ……………………………….. 
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13. ZÁRSZÓ 

 

„Mindannyiunknak szükségünk van célokra, hiszen azok segítenek abban, hogy 

összeszedettek maradjunk, és olyasmit adnak, amire várhatunk.” 

                                                                                        (Davis B. Agus) 

 

Bízom benne, hogy a Szakmai Program iránymutató, valamint segíti a szakmai fejlődést, a 

kisgyermeknevelés jó gyakorlatának alkalmazását a mindennapokban. 

 

A fenntartói legitimáció után a program életbe lép. 

Aktualizálása folyamatos. Felülvizsgálat esedékessége: 5 év 

 

 

Bölcsőde bélyegzőjének lenyomata: 

 

 

Intézményvezető aláírása:                                                      ………………………………… 

                                                                                                         Fehér Tiborné 

 

 

Intézményvezető-helyettes aláírása:                                     …………………………………. 

                                                                                                         Kovács Béláné 

 

Hajdúbagos, 2018. 
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                                       Függelék 

                              Munkaköri leírások 
MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1. sz. Függelék 

I. 

MUNKÁLTATÓ 

Név 

Joggyakorló ………………………………. intézményvezető 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név 

Született 

Anyja neve 

Lakcíme 

Besorolása Közalkalmazotti bértábla szerint: 

Egyéb juttatások a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek 
 
 

 
MUNKAKÖR 

Beosztás INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES 

Cél Megbízott felelős vezetőként segíti az óvodaigazgató munkavégzését, tervezi, 

irányítja, ellenőrzi az alkalmazottak munkáját. 

Közvetlen felettes INTÉZMÉNYVEZETŐ 
Helyettesítési előírás SZMSZ előírásai szerint: meghatározott hatáskörön belül rangidős, az 

intézményben jelen lévő pedagógus. 

MUNKAVÉGZÉS 

Hely 

Heti munkaidő 40 óra 

Munkaidő beosztás Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 

Kötelező óraszám 24óra 

II. 

KÖVETELMÉNYEK 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség. 

Gyakorlati idő, gyakorlottsági 

terület 

Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörű szakmai gyakorlat. 

Elvárt ismeretek Korszerű szakmai ismeretek, a közoktatás, a munkaügy, az igazgatás szakmai 

és jogi szabályai, belső szabályzati rendszer. 

2 

Szükséges képességek A jogszabályok gyakorlati megvalósulásának, és a szabálytalanságoknak a 

felismerése, megfelelő intézkedések alkalmazása, döntések hozatala. 

Érzékenység a munkatársak egyenletes terhelésére. 

Személyes tulajdonságok Elhivatottság, kiegyensúlyozottság, határozottság, magabiztosság, jó 

kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, kulturáltság. 

ALAPVETŐ KÖTELESSÉGE 

Köteles: 

munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek alkalmazásával végezni 

a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe tartozó feladatokat 

legjobb tudása szerint elvégezni, 

szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani, 

a telephelyét képviselni, jó hírét fenntartani, a szolgálai titkot, információt megőrizni, s ezt 

beosztottjaival betartatni, 

megtervezni, irányítani és ellenőrizni a pedagógiai és szakmai munkát 

a rendkívüli eseményt haladéktalanul az óvodaigazgatónak jelezni. 
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FELADATKÖRÖK: 

KÖTELEZŐ ÓRASZÁMÁBAN ELLÁTANDÓ FELADATOK 

A KÖTELEZŐ ÓRASZÁMON FELÜL ELLÁTANDÓ VEZETŐI FELADATOK 

– pedagógiai 

– hatáskörébe utalt munkaügyi 

– hatáskörébe utalt tanügy igazgatási 
FELADATKÖRÖK RÉSZLETESEN: 

Kötelező óraszámban ellátandó feladat: 

Az intézményben a gyermekek nevelése, fejlesztése az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok 

alapján 

Kötelező óraszámon felül ellátandó feladatok: 

Pedagógiai feladatkör: 

A nevelőtestület munkájának vezetése és segítése. 

A pedagógiai program figyelembevételével a pedagógiai munka tervezése, irányítása, ellenőrzése, 

értékelése, az értékelési minőségfejlesztési rendszer működtetése. 

Felkészül a tervezést, ellenérzést és értékelést, valamint a különböző döntéseket előkészítő 
értekezletekre és alkalmakra, véleményével és javaslataival hozzájárul és segíti az intézmény 

minőségelvű működését. 

A nevelőmunka szervezése és irányítása, a csoportok dokumentációinak jóváhagyása. 

Javaslat továbbképzésekre, szakmai innováció koordinálása. 

A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának szakszerű szervezése, 

ellenőrzése. 

A gyermekvédelmi feladatok megszervezése, ellátásának biztosítása. 

A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése. 

Pedagógiai pályázatok írása, írásának ösztönzése a nevelőtestület körében. 

A helyi hagyományoknak megfelelően az ünnepek, jeles napok méltó szervezése. 

A szülőkkel, a szülői közösséggel való együttműködés és a kapcsolatrendszer működtetése. 
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Munkaügyi feladatkör: 

Javaslattétel alkalmazáshoz, minősítéshez, jogviszony megszüntetéséhez. 

Az egyéb feladatok meghatározása az éves intézményi munkatervben (feladattervben), feladataik 

ellátásának ellenőrzése, koordinálása. 

A dolgozók munkafegyelmének folyamatos ellenőrzése. 

Összehangolt munkarend kialakítása. 

A helyettesítési beosztás elkészítése, túlmunka elrendelése, kötelező nyilvántartások vezetése. 

Elszámolások határidőre történő továbbítása. 

Értekezletek, belső továbbképzések szervezése az alkalmazottak részére. 

A 277/1997. (IV.22.) Kormányrendelet figyelembevételével az óvodapedagógusok kötelező 
továbbképzésének megtervezése – az óvodaigazgatóval történő egyeztetéssel. A továbbképzéseken 

résztvevők jelenlétéről, felkészüléséről, a tanultak továbbadásáról való gondoskodás. 

Javaslat adása az anyagi elismerésre, kitüntetésre, érdekképviselet véleményének kikérése. 

A balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok irányítása, a megtörtént balesetekkel kapcsolatos 

intézkedés a vonatkozó szabályoknak megfelelően.. 

Tanügy igazgatási feladatkör: 

Eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek a székhely- intézmény felé. 

Biztosítja az ügyiratok határidős ügyintézését, az irattár vezetését, rendjét, szükség szerinti selejtezését. 

Gondoskodik a gyermekek előjegyzéséről, beszerzi a szükséges szakvéleményeket. 

Ellenőrzi a teljes nyilvántartási rendszer vezetését. 

A tanügy igazgatási feladatok ellátása, információs kötelezettség betartása a székhely- intézmény felé. 

Az óvodai Törzskönyv szabályos vezetése. 

A vezetői munkához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat megfelelően alkalmazza. 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

Hatásköre a közvetlen beosztottak irányítása, ellenőrzése, értékelése. 

Véleményezési, javaslattételi jogköre van az óvoda működésének egészére. 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

Évente - meghatározott szempontok szerint - az egész éves teljesítményét írásban értékeli 

Ellenőrzésére jogosultak: 

Intézményvezető 
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Külső szakértő egyeztetett időpontban 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK: 

Együttműködés a fenntartóval, társintézményekkel, Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti Szolgálattal, 

szakértői bizottsággal, civil szervezetekkel, gyermekorvossal, védőnővel, a területi önkormányzati képviselővel. 

III. 

ZÁRADÉK 

Ezen munkaköri leírás 2015. szeptember 1-től lép életbe. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

Kelt: 

…………………………………………........ 

intézményvezető 
a munkáltatói jogkör gyakorlója 

4 

NYILATKOZAT 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát 

átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozom. 

Kelt: 

………………………………………........... 

munkavállaló 

 

 

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

I. 

MUNKÁLTATÓ 

Név 

Joggyakorló 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név 

Született 

Anyja neve 

Lakcíme 
Besorolása Közalkalmazotti bértábla szerint 

Egyéb juttatások a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek 

MUNKAKÖR 

Beosztás ÓVODAPEDAGÓGUS 

Cél A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük 

sokoldalú elősegítése, tevékenységük életkoruknak megfelelő 
irányítása. 

Közvetlen felettes Intézményvezető 
Helyettesítési előírás - 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető-helyettes, 

- 30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el 

írásban. 

MUNKAVÉGZÉS 

Hely 

Heti munkaidő 40 óra 

Kötelező órák száma 32 óra 

Munkaidő beosztás Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 
6 

II. 

KÖVETELMÉNYEK 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség. 
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Elvárt ismeretek Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek, a nevelőtestület 

jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok, belső szabályzatok 

ismerete. 

Szükséges képességek Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, 

empátia, kedves nyílt személyiség, jó szervezőképesség. 

Személyes tulajdonságok Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság, 

megbízhatóság, türelem, etikus magatartás, jó humorérzék. 

 

KÖTELESSÉGEK 

Feladatkör részletesen: 

Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok határozzák meg. 

Munkáját a telephelyvezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi. 

Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos pedagógiai feladatokat. 

Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi együttműködés 

normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 

Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat, és 

szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat. 

Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlődéséről, 

képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket felügyelet 

nélkül). 

A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos, 

eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel 

fejleszti. 

Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a sajátos nevelési 

igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

Menedzseli a tehetséges gyermekeket. 

Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt. 

Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében, 

módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport 

foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken. 

Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja. 

A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak megfelelően 

tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal. 

Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek értékelési 

rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a gyermekeket és azt 

ismerteti a szülőkkel. 

Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat. 

Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az 

amortizációt jelenti az intézményvezetőnek. 
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A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat 

megfelelően alkalmazza. 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által valamint az 

óvoda SzMSz -ében biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermek 

csoportra terjed ki. 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

Év végén – meghatározott szempontok szerint - az egész éves teljesítményét írásban értékeli 

M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK 
Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében 

kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a 

társintézményekkel, az áthelyező bizottságokkal, a kerületi iskolákkal és kulturális intézményekkel, a szülőkkel 

ápolja hagyományosan kialakult kapcsolatainkat. 

FELELŐSSÉGI KÖR 
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Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek biztonságáért, a 

gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható: 

munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 

a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek 

jogainak megsértéséért; 

a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért; 

a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért. 

III. 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK 

Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb 

feladat és megbízás. 

IV. 

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 

Ellenőrzése 

Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 

Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 

Ellenőrzését maga is kérheti. 

Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a 

munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 

Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

Ellenőrzésére jogosultak: 
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Óvodaigazgató és helyettese 

Szakmai munkaközösség vezető 

Külső szakértő egyeztetett időpontban 

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a 

nevelőtestület tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az intézményi 

munkatervben jelöltek szerint. 

ZÁRADÉK 

Ezen munkaköri leírás 2015. szeptember 1-tól lép életbe. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

Kelt: 

…………………………………………........ 

intézményvezető 
a munkáltatói jogkör gyakorlója 

NYILATKOZAT 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát 

átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

Kelt: 

………………………………………. 

munkavállaló 

 

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

I. 

MUNKÁLTATÓ 

Név 

Joggyakorló …………………………………. intézményvezető 
MUNKAVÁLLALÓ 

Név 

Született 

Anyja neve 
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Lakcíme 

Besorolása Közalkalmazotti bértábla szerint. 

Egyéb juttatások a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek 

MUNKAKÖR 

Beosztás PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS 

Cél - Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése 

- A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek 

zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az 

óvodapedagógusok munkáját. 

Közvetlen felettes - Óvodavezető-helyettes 

Helyettesítési előírás - 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető helyettes, 

- 30 napon túli helyettesítést az intézményvezető rendeli el írásban. 

MUNKAVÉGZÉS 

Hely 

Heti munkaidő 40 óra 

Beosztása - Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval való 

egyeztetés szerint 

- Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki, a fennmaradó 

időben nyári táborba, intézményi ügyeletre beosztható. 

II. KÖVETELMÉNYEK 

Alapkövetelmény Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 

Minimum középfokú, új alkalmazás esetén pedagógiai asszisztensi végzettség 

Elvárt ismeretek Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak 

ismerete. 
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Szükséges képességek Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata. 

Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség. 

KÖTELESSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása 

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése: 

Feladatait az óvoda napi és hetirendjéhez igazodva, közvetlen helyettese határozza meg. 

A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. 

Felkészül feladatainak ellátására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos teendőket. 

Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, 

fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása szerint. 

Foglalkozásokon az óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az eszközöket előkészíti, 

elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek előkészítésében, egyes 

gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a foglalkozáson megfelelően tudjanak dolgozni. 

Az óvodapedagógussal egyeztetett formában részt vesz a csoport szülői értekezletén. 

Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a gyermekek étkezésére. 

Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában. 

Az udvari levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari rend megtartásában, 

játékot kezdeményez. Játékfoglalkozásokat önállóan tart. 

Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai közlekedését, a 

programokon való kulturált részvételt. A délutáni foglalkozásokon a pedagógus útmutatása szerint segít 

a szervezett foglalkozások előkészítésében, levezetésében. 

Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot. 

Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban tartja, előkészíti a 

következő napokra. 

Segít a gyermekek hazabocsátásánál. 

Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. A megtanult fejlesztő 
terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel gyakorolja. 

Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy haza kíséri a 

gyermeket, ha erre utasítást kap. 

Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott pedagógust vagy 

vezetőt. 

Ismeri az intézmény alapdokumentumait (SZMSZ, Házirend? Pedagógiai program). Munkáját minden 

esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása szerint végzi. 
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FELELŐSSÉG - Különleges felelősségek 

Személyekért: 

Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az óvoda 

nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az egymást segítő emberi 

kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének 

kialakításában. 

A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz irányítja. A 

hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 

Vagyon: 

Felelős az intézményben lévő iroda- és számítástechnikai berendezések rendeltetésszerű használatáért. Szervezi 

és végrehajtja a rábízott beszerzéseket. 

Pénzügyi döntések: 

Az intézmény pénzügyeit érintő kérdésekben csak az intézmény vezetőinek döntése után intézkedhet. 
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Tervezés: 

Figyelemmel kíséri az csoportra/gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását proaktívan segíti. 

Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi és adminisztrálja. 

Technikai döntések: 

Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal. 

Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint. 

Bizalmas információk: 

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a törvény 

szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda 

vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására tárhat fel. 

Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni. 

Ellenőrzés foka 

Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./ által 

megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása 

alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. Ha bármely területen 

hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. 

Kapcsolatok 

Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, az óvodatitkárral és az 

óvodavezetéssel. Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgozói 

érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan 

kialakult kapcsolatainkat. Munkáját háromévenként az illetékes vezető értékeli, kétévenként kérheti minősítését. 

Munkakörülmények 

Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos 

jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján végzi. 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 

Gyakorolja az óvoda SzMSz -ében biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az adott gyermekcsoportra 

terjed ki. 

Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben. 
Véleményezésre jogosult: 

- intézményvezető választás 

- éves munkaterv értékelés 

Döntésre jogosult: 

- pedagógiai eljárások, módszerek megválasztása témakörben 

Részvételi jog illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

Meghatározott szempontok szerint - az egész éves teljesítményét írásban értékeli 

ELLENŐRZÉSÉRE JOGOSULTAK: 

Intézményvezető és helyettese 

Szakmai munkaközösség vezető 

Külső szakértő egyeztetett időpontban 

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a nevelőtestület 

tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az intézményi munkatervben jelöltek szerint. 
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ZÁRADÉK 

Ezen munkaköri leírás 2015. szeptember 1-től lép életbe. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 
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A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

Kelt: 

…………………………………………........ 

intézményvezető 

A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült: 

- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 

- 138/1992. (X. 08.) Kormányrendelet 

- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
NYILATKOZAT 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát 

átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

Kelt 

………………………………………........... 

(munkavállaló) 

 

DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

I. 

MUNKÁLTATÓ 

Név 

Joggyakorló ………………………………. intézményvezető 
MUNKAVÁLLALÓ 

Név 

Született 

Anyja neve 

Lakcíme 

Besorolása Közalkalmazotti bértábla szerint 

Egyéb juttatások a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek 

MUNKAKÖR 

Beosztás DAJKA ÉS KONYHAI DOLGOZÓ 

Cél - A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek 

zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az 

óvodapedagógusok munkáját. 

- Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása. 

Közvetlen felettes - Intézményvezető-helyettes 

Helyettesítési előírás - 30 napon belüli helyettesítést a intézményvezető-helyettes, 

- 30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban. 

MUNKAVÉGZÉS 

Hely 

Heti munkaidő 40 óra 

II. 

KÖVETELMÉNYEK 

Alapkövetelmény Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 

Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén dajkai képesítés 

Elvárt ismeretek Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak 

ismerete. 

Szükséges képességek Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata. 

Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség. 

KÖTELESSÉGEK 

A munkafegyelem megtartása, az intézményvezető utasítása alapján az óvoda nyitása és zárása. 

Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete. 

A közösségi együttműködés formáinak betartása. 

A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete. 
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Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása. 

 

ELLENŐRZÉSRE JOGOSULTAK 

Intézményvezető és helyettese 

Az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a nevelőtestület tagjai (minőségügyi csoport, 

szakmai pedagógiai csoport stb.) az intézményi munkatervben jelöltek szerint. 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 

Évente egy alkalommal - meghatározott szempontok szerint - egész éves teljesítményét szóban értékeli. 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ DAJKAI FELADATOK 

A gyermekek gondozása, felügyelete 

Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási szabályait és az 

egészségügyi előírásokat. 

A nevelési év elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve ellátja a gyermekek 

gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést, tisztálkodást, az étkezést, a lefekvést, a 

felkelést, segíti a szokások kialakítását. A dajkai háttérszerep követelményeit teljesíti. 

Az óvodapedagógussal egyeztetett formában részt vesz a csoport szülői értekezletén. 

Részt vesz a gyerekek felügyeletében, a nevelésben, a rendezvényeken, alkalmazotti értekezleteken. 

Külső foglalkozások, séták, kirándulások alkalmával a gyermekcsoportot elkíséri, az óvónő útmutatásai 

szerint felügyel a gyermekekre. 

Gondoskodik a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket felügyelet 

nélkül). 

Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a napközben 

megbetegedőre. 

A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat. 

Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása 

Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja a intézményvezető által megjelölt területen. 

Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanító lemosást. 

Előkészíti az óvodai napirend eszközeit, a pihenő időre megágyaz, étkezéskor tálal, használat után 

helyre rakja a felszereléseket. 

Gondozza az óvoda növényeit, és alkalomszerűen: az udvarát, járdát seper, a játszóhomokot felássa, 

fertőtleníti, szükség esetén locsol, óvja az óvoda tárgyait. 

Elvégzi a nagytakarítást: ablakokat, ajtókat, bútorokat, mosható falakat, játékokat tisztít, fertőtlenít, a 

textíliákat kimossa, vasalja, javítja. 

Étkezéssel kapcsolatos feladatok 

A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja. 

Az ételt a csoport létszámának megfelelően, bekészíti a csoportszobába. 

Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyermekek számára tiszta pohárról és ivóvízről. 

Étkezéskor (óvónővel egyeztetve) tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést, leszedi az edényeket, a szennyes 

edényeket kihordja a konyhába. 

Eseti dajkai feladatok: 

Szükség esetén a gyermekeket lemossa. 

Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél, tisztántartásukban segítséget nyújt. 

Időszakonként köteles teljes nagytakarítást végezni (ünnepekhez kötődően, nyári zárás idején, fertőző 
megbetegedés esetén. 

Havonta fertőtleníti a csoportszoba játékait, bútorokat, fertőző betegségek idején naponta és a Pandémiás 

tervben foglaltak szerint azonnal. 

Évszaknak megfelelően minden reggel az udvari bútorokat letörli, időszakonként az udvari játékokat 

lemossa. 

Nyári időszakban gondoskodik a szabadban történő étkezés higiéniájáról. 

17 

Évente felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az amortizációt jelenti az 

intézményvezetőnek. 

6:00- tól 14:00- óráig műszakban dolgozó dajka feladatai: 

Saját csoportszoba teljes körű takarítása, szellőztetés az óvoda egyéb helyiségeiben 

Reggeli és betálalása 

Saját csoportjában segíti a reggeliztetést, illetve igény szerint a 10:00- órakor munkaidejét kezdő 
dajkakolléga csoportjában is besegít. 

10:00- órától a saját csoportjában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/ felügyeletével 
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kapcsolatos teendőket, előkészíti az aznapi gyümölcsöt. 

Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és az öltözködésben. 

10:45-11:30- óráig a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (mosdó, öltöző, terasz), valamint a 

személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása 

11:30- órától gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az öltözködéshez 

segítségnyújtás. 

Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés folyamatában, edények 

konyhába szállítása. 

Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba seprése és szellőztetése, fektető ágyak 

elhelyezése. 

13:15-14:00- óráig a személyhez rendelt helyiségek takarítása, rendben tartása. 

9:40- tól 17:30- óráig műszakban dolgozó dajka feladatai: 

Saját csoportszobájában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/ felügyeletével kapcsolatos 

teendőket. 

Elmosogatja a reggelizés edényeit, ezt követően csoportja számára előkészíti az aznapi gyümölcsöt. 

10:30-11:00- óráig saját csoportjában végzi a napközbeni portalanítási/takarítási feladatokat. 

Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és az öltözködésben. 

10:45-11:30- óráig a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (mosdó, öltöző, terasz), valamint a 

személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása. 

11:30- órától gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az öltözködéshez 

segítségnyújtás. 

Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés folyamatában, edények 

konyhába szállítása. 

Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba felmosása és szellőztetése, fektető 
ágyak elhelyezése. 

13:15-14:00- óráig a személyhez rendelt feladatok helyiségek takarítása, rendben tartása. 

14:00-16:00- óráig átvéve a szomszédos csoportban adódó feladatokat is: 

- postaláda kiürítése, 

- tevékenyen vesz részt az uzsonna készítésében 

- igény szerint segít a csendes pihenőt követő feladatok ellátásában (ébresztés, öltöztetés, fektető 
ágyak elpakolása 

- a csoportszoba uzsonnáztatáshoz szükséges funkciójának kialakítása, 

- tisztálkodási teendők segítése 

- uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása 

- udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás s az öltözködésben 

Konyhai dolgozó speciális feladatai 11:00-15:00- óráig: 

Ebéd fogadása, szétosztása, szükség szerint darabolása és tálalása 

Ételmintás üvegek előkészítése, naprakész feltöltése 

Mosogatási feladatok ellátása 

Szállítóedények előkészítése 

Konyha és ebédlő napi takarítása 

Ezen munkaköri leírás 2015. szeptember 1-től lép életbe. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

Kelt: 

…………………………………………........ 

intézményvezető 
a munkáltatói jogkör gyakorlója 

NYILATKOZAT 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát 

átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

Kelt: 

………………………………………........... 

(munkavállaló) 

 


