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Bevezető
Az intézmény – a jogszabályi előírásoknak megfelelendő – alapító okiratában foglaltakat e
Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi.
A Szabályzatot az intézmény vezetője készítette el.
A szabályzat nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően, és az
intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé.

Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja, és hatálya
Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa a Borsodnádasdi Mesekert Óvoda működésének
szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben,
amelyeket nem rendeznek jogszabályok.
 A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási
rendeletében foglaltak: érvényre juttatása,
 az intézmény jogszerű működésének biztosítása,
 a zavartalan működés garantálása,
 a gyermeki jogok érvényesülése,
 a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése,
 az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása.















A SZMSZ módosításának jogszabályi alapja
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt)
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról4§ (5) bek
229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény
végrehajtásáról
2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)
368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról (Ámr.)
326 /2013 (VII.30) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról (Épr)
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről (Ber.)
1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről
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335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről
 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről
 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
Az SZMSZ időbeli hatálya
Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és
határozatlan időre szól.
Felülvizsgálata: 5 évente, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.
Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a fenntartó
Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed
 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.
 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).
Az SZMSZ területi hatálya kiterjed
 Az óvoda területére.
 Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán
kívüli programokra.
 Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.
Az Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma
A törvényi szabályozási felhatalmazásnak megfelelő szervezeti, végrehajtási, eljárási,
gyakorlati magatartási szabályok kialakítása.
Az SZMSZ felülvizsgálata
A SZMSZ felülvizsgálata kötelező, ha az óvoda működésében változás történik, továbbá ha
azt a jogszabály előírja.
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I. rész
Az alapító okiratban foglaltak részletezése
1. Az intézmény neve: Borsodnádasdi

Mesekert Óvoda

2. Az intézmény székhelye: 3671 Borsodnádasd Köztársaság út 11.
3. Közfeladata: köznevelés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4. § 1.1.
alpontja szerinti óvodai nevelés, valamint 1.21. alpontja szerinti a többi
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (6) bekezdése szerinti óvodai ellátás.
3.1

3.2

Államháztartási szakágazati besorolása, fő tevékenységének jogszabályi
megnevezése:
851020 óvodai nevelés
Alaptevékenysége kormányzati funkció szerinti besorolása:
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4. Feladatai, alaptevékenysége:
- Három éves kortól a tankötelezettség kezdéséig a gyermek nevelése.
Az óvoda felveheti azt a gyereket is, aki a harmadik életévét a felvételtől
számított fél éven belül betölti, feltéve hogy a településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező és annál idősebb gyerek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
- A tevékenységközpontú óvodai nevelési program adaptációja figyelembe veszi a
nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nezemzetiség iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról szóló 17/2013 (III. 1.) EMMI rendeletben megjelölt
nemzetiségi óvodai nevelés alapelveit.
- Gyermekétkeztetés biztosítása.
- Integrált fejlesztés, képesség-kibontakoztató felkészítés.
- Alaptevékenységéhez kapcsolódóan ellátja az alábbi feladatokat:
Integrált csoportkeretben fogadja a többi gyermekkel együtt nevelhető
sajátos nevelési igényű beszéd-, érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos
gyermekeket.
5. Alapító okirat száma, kelte:
2518-3/2019
2019. 08. 08.
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6. Alapító szerv neve és címe
Borsodnádasd Város Önkormányzata
3671 Borsodnádasd Köztársaság út 12.
7. A fenntartó szerv neve és címe:
Borsodnádasd Város Önkormányzata
3671 Borsodnádasd Köztársaság út 12.
8. Az irányító szerv neve és címe:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
3671 Borsodnádasd Köztársaság út 12.
9. Az intézmény jogállása:
Jogi személyként működő, helyi önkormányzati költségvetési szerv
10. Az intézmény gazdálkodási besorolása:
- Önállóan működő költségvetési szerv.
- Gazdálkodását a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal biztosítja
Gazdálkodási rendje:
- Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik.
- Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, melynek költségvetési tervezési
és végrehajtási, gazdasági-pénzügyi feladatait a Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi irodája látja el. Az intézményvezető javaslatot tesz szakterületének pénzügyi
tervezésére, és részt vesz az éves költségvetés kialakításában.
- Kötelezettségvállalásra csak az intézmény vezetője, valamint az általa írásban
felhatalmazott az intézmény/szervezet alkalmazásában álló személy jogosult a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodájának arra jogosult munkatársa ellenjegyzése
után. A feladat teljesítésének igazolását a feladattal megbízott személy végezheti.
Utalványozási joga az intézményvezetőnek, a Polgármesteri Hivatal gazdasági
vezetőjének és az általuk kijelölt személynek van. A jogköröket a Önkormányzat
Gazdálkodási Szabályzata rögzíti.
11. Az intézmény működési köre:
Borsodnádasd Város közigazgatási területe
12. Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya:
- Közalkalmazotti jogviszony, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
- Megbízási jogviszony, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az
irányadó.
13. Az intézményvezető megbízási rendje
A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat útján, 5 év határozott időre
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg.
A költségvetési szerv közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetője
vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Borsodnádasd Város
Polgármestere gyakorolja.
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A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésével, vezetői megbízásával, annak
visszavonásával összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi
büntetése kiszabásával kapcsolatos határkört, Borsodnádasd, Város
ÖnkormányzataKépviselő-testülete gyakorolja
14. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézményt az óvodavezető képviseli
15. Az intézmény típusa: óvoda
16. Az óvodai csoportok száma: 5
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 130 fő.
17. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Bélyegzője
1. körbélyegző: Borsodnádasdi Mesekert Óvoda, közepén magyar címer
2. fejbélyegző: Borsodnádasdi Mesekert Óvoda
3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11.

18. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:
A borsodnádasdi 535 hrsz-ú 3671 Borsodnádasd, Közársaság út 11. szám alatti
óvodaépület.
19. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat Borsodnádasd Város Önkormányzata gyakorolja.
Az intézmény vezetője köteles az alapító okiratban meghatározott alaptevékenység ellátása
érdekében működtetni a vagyont.
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Szervezeti Struktúra

Intézményvezető
Magasabb vezető

Intézményvezető helyettes

Ped.
Asszisz
.
Dajkák,
Gondozónő-takarító

Pedagógusok

Engedélyezett álláshelyek száma: 16
Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 16
A munkakörökben
foglalkoztatható
létszám

Munkakörök

Megjegyzés (teljes vagy
részmunkakör)

Intézményvezető – nem független

1

Teljes munkakör

Intézményvezető helyettes

1

Teljes munkaidő

Óvodapedagógus

7

Teljes munkakör

Pedagógiai asszisztens

1

Teljes munkaidő

Dajka

6

Teljes munkakör

Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök
gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi
szabályokat a munkaköri leírások tartalmazzák.
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II. rész
A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok
1. A működés rendje
Általános szabályok
Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.
A munkatervhez ki kell kérni:
- az óvodai szülői szervezet (szülői munkaközösség) véleményét.
Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni:
- az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását (max. 5 nap),
- a szünetek időtartamát,
- a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,
- a nevelőtestületi, és a szülői értekezletek, valamint fogadóórák időpontját.
A nyitva tartás rendje:
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 § alapján
Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben szabályozottak
szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák,
illetve hazavihessék.
Az óvoda:
- az óvoda nyári zárva tartása a fenntartó utasítása alapján (minimum 2 hét)
- nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig,
- a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a
szülőket tájékoztatni kell.
A tájékoztatás módját a házirend szabályozza.
A nyitvatartási rend értelemszerűen a munkanapokra, illetve a nevelés nélküli munkanapokra
vonatkozik.
Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem
alapján) az intézmény fenntartója illetve a jegyző adhat engedélyt.
A gyermekek benntartózkodás rendje:
Az intézmény
- reggel 6.00 órától – 16 óráig fogad gyermekeket.
Az intézményből a gyermeket:
- a foglalkozásokat követően:
- ha ebédet nem igényel 11.30 órától – 11.45 óráig,
- ha ebédet igényel 12.20 órától – 13.00 óráig lehet
- délután: 14.45 órától – legkésőbb 16 óráig kell elvinni.
A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy
viheti el.
A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az
óvodapedagógusoknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét.
Az óvoda helyiségeit csak pedagógus, esetenként szakszolgálati szakember, hitoktató,
az óvoda kapcsolati rendszerébe tartozó külső személy, illetve az óvodavezető engedélyével
más személy használhatja. A kizárólagosan felnőttek által használt helyiségekben, konyha,
mosdó, mosókonyha, öltöző gyermek nem tartózkodhat.
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Étkezés az óvodában
A gyermekeknek napi háromszori étkezést biztosítunk, melyet helyben, a csoportszobában
fogyasztanak el.
Az óvodai étkezések időpontja:
reggeli: 8.15-8.45-ig
ebéd: 11.30-12.25-ig
uzsonna: 14.35-15.00-ig
Az étel a központi konyháról érkezik, melyet az óvoda tálaló konyháján oszt el az óvoda
vezető által kijelölt személy a csoportok létszámának megfelelően.
Étkeztetés során a gyermek korától elvárható kulturált étkezési szokásokat várjuk el.

2. Az alkalmazottak benntartózkodás rendje
Az alkalmazottak munkaköri feladatait a munkaköri leírás és a megbízások tartalmazzák. A
munkakörbe tartozó feladatok leírását a pénzügyi vonzata miatt, mindenki kézbe kapja. A
pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra) a kötött munkaidőből, valamint a nevelőmunkával
összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A dajkák heti teljes munkaideje 40 óra.
Az alkalmazottak napi munkarendjét és a helyettesítési rendet a vezető állapítja meg, az
óvoda foglalkozási rendjének megfelelően. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál
az intézmény feladatellátását, zavartalan biztosítását, és a pedagógusok feltétlen jelenlétét és
közreműködését a teljes nyitva tartás idejében kell figyelembe venni. Az intézmény dolgozói
javaslatot tehetnek egyéb szempontok és kérések figyelembevételére is.
A dajkák kötelesek a munkarendjének megfelelően ápoltan, munka ruházatban a csoportban
pontosan megjelenni.
Az óvodapedagógusok a munkarendjének megfelelően ápoltan, a munkavégzéshez megfelelő
ruházatban a csoportban pontosan megjelenni.
A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén azonnal köteles jelenteni a vezetőnek. Az
óvónők számára a kötelező órán felüli – pedagógiai munkával összefüggő rendszeres vagy
esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az óvoda vezetője adja.
A közösségi tulajdon érdekében a riasztó és az épület kulcsainak biztonságos használata a
nyitó dajka és záró óvónő feladata.
A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben
a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelésioktatási intézményben való benntartózkodásának rendje:
Vezetői beosztás megnevezése
Óvodavezető
Óvodavezető helyettes vagy megbízott

Az intézményben való
tartózkodásának rendje
8.00 – 14.00
6.00-12.30 vagy 7.00-13.30 vagy 9.30-16.00

Az óvónők munkaideje kötelező órából, és a kötelező órán kívüli időszakból áll. A pedagógus
kötelező óráját a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra fordítja.
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Ezen felül kötelező órába beszámítható tevékenységek:






továbbképzések, konferenciák
nevelőmunkával összefüggő értekezletek
nevelés nélküli munkanapok
kulturális rendezvényeken részvétel
szülői szervezet által kezdeményezett rendezvényeken részvétel

A teljes munkaidő többi részében az óvodapedagógus ellátja mindazokat a feladatokat,
melyek a pedagógiai munkát, az intézmény működését segítik.













Gyermekek teljesítményének értékelése.
Felzárkóztatás, fejlesztés.
Nevelőtestületi munka.
Ügyviteli tevékenység, kötelező tanügyi dokumentumok vezetése.
Kulturális rendezvényeken részvétel.
Szabadidős programok megszervezése, lebonyolítása.
Gyermekvédelmi munka.
Intézményi dokumentumok elkészítése, vezetése.
Családlátogatás, szülői értekezlet fogadóóra.
Felkészülés a nevelőmunkára.
Munkaközösségekben végzett munka.
Továbbképzéseken részvétel.

A munkaidő nyilvántartása vezetésének szabályai
A nevelési-oktatási intézmény a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 7. §.(1) bekezdése alapján
Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozni köteles a közoktatási intézményekre
vonatkozó munkaidő nyilvántartás vezetésével kapcsolatos helyi rendet.
A napi munkavégzés igazolására a dolgozónként vezetett Munkaidő nyilvántartási ívek
szolgálnak havi bontásban.
Óvodai ügyintézés: minden nap 8 – 14 óra között történik

11

A vezető és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
Vezetői szint

Szervezeti
egység

Rendje és formája

szervezeti egység - Értekezletek ideje, rendszeressége:
neve:
évente 5 alkalom, nevelés nélküli munkanapokon
(intézmény-vezető) nevelőtestület
- Csoportos megbeszélések,
- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje,
rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl
- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége:
szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél
szervezeti egység - Értekezletek ideje, rendszeressége:
neve:
évente 2-szer nevelés nélküli munkanapokon
- Csoportos megbeszélések,
alkalmazotti
- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje,
közösség
rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl
- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége:
szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél
Legfelsőbb
vezetői szint

Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
Szervezeti
Partner (másik)
Rendje és formája
egység
szervezeti egység
1. nevelőtestület szervezeti egység - Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: szükség
szervezeti egység neve:
szerint, kötött munkaidőben
- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége:
alkalmazotti
szükség szerint kötelező órákon túl
közösség
- Vezetői megbeszélgetések, tájékoztatók ideje,
rendszeressége:szükség szerint, kötelező órákon túl
- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje,
rendszeressége:
szükség
szerint,
dokumentumok, faliújság, körlevél

3. Az intézményvezető akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje
A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy
akadályoztatása esetén a vezetői feladatokat ellássák.
Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek minősül a
kétheti időtartam.
Az óvodavezető távolléte esetén a helyettesítést az óvodavezető helyettes látja el.
Az óvodavezető és az óvodavezető helyettes együttes távolléte esetén a legmagasabb
szolgálati idővel rendelkező, határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus látja el a
helyettesítést.
Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával
összefüggő, azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
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A vezető 4 hetet meghaladó tartós hiányzása esetén az óvodavezető helyettes 6 kötelező
órában látja el vezetői feladatait, s a csoportja ellátásáról váltótársának kell gondoskodnia.

4. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a
következők szerint történhet:
- külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket
hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely:
- a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre
átadására, valamint a kísérő távozására,
- a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére,
valamint a távozásra szükséges.
- külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben:
- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az
intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az
intézménybe, valamint,
- minden más személy.
A külön engedélyt az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott
szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az
intézményben tartózkodni.
Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni:
- a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve
- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor.
Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje
Az intézmény minden dolgozója felelős a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési
tárgyak felszerelések állagának megőrzéséért, az energiatakarékos felhasználásáért, a tűz- ,
baleset-, és munkavédelmi szabályok betartásáért.
A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett
használhatják.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit csak az
óvodavezető engedélyével, lehet onnan elvinni.
A helyiségeket, létesítményeket
figyelemmel kell használni.

rendeltetésüknek

megfelelően,

az

állagmegóvásra

Az óvoda előterét az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők
használják, ez a nevelőtestületi értekezletek helye is. A szülői közösség értekezletire is
rendelkezésre áll.
Az udvar elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására használható, a tavaszi, nyári
időszakban a foglalkozások levezetésére. A gyermekek levegőztetését naponként biztosítani
kell az évszaktól függetlenül és az időjárásnak megfelelően a pedagógiai programnak
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megfelelően. A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az
óvodapedagógus felel.
A tornaszobát a Szakértői Bizottság szakembere, logopédus, és az utazó gyógypedagógus
gyógytornász, hitoktató veheti igénybe.. Egyéni fejlesztési szükség esetén az óvoda
pedagógusai is igénybe vehetik. Mindazok, akiknek a benntartózkodásra az óvoda vezető
engedélyt ad.
Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet. 2011. évi CXC. törvény 24 § (3)
Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít a szakszervezet, a közalkalmazotti tanács, a
szülői szervezet részére.
A helyiségek használatra való átengedéséről az óvodavezető dönt.
Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak.
Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat.
Az épület biztonságos zárásáért és a kulcsok őrzéséért a mindenkori nyitós dajka, és a
délutános óvodapedagógus a felelős.

5. A vezetők, az óvodai szülői szervezet (szülői munkaközösség) közötti
kapcsolattartás rendje
A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje
Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői
szervezetet hozhatnak létre, melynek vezetőségébe minden csoport szülői közössége
legfeljebb 2 főt delegál. Legalább évi 2 alkalommal, az óvoda vezetésével közös értekezletet
tartanak a hatékony együttműködés érdekében.
Az együttműködés és kapcsolattartás során:
- a vezetők feladata a szülői munkaközösség jogainak gyakorlásához szükséges:
- információs bázis megadása (Az információ bázis megadása alatt kell érteni
valamennyi nyilvános, az intézmény működésével kapcsolatos irat,
dokumentum
hozzáférésének
biztosítását,
illetve
meghatározott
dokumentumok közvetlen rendelkezésre bocsátását. Közvetlenül rendelkezésre
kell bocsátani azokat az iratokat, dokumentumokat, melyek a szülői
munkaközösség jogainak /pl.: véleményezési, javaslattevő, illetve egyetértési /
gyakorlásához szükségesek),
A vezetőknek biztosítani kell, hogy a szülői szervezet:
- az óvodai nevelési év rendjét annak elfogadása előtt véleményezze – a nevelési év
rendjére vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy
legalább 7 nap rendelkezésre álljon a véleményalkotásra;
- véleményt mondhasson a nevelési-oktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás
idejének és helyének meghatározásáról. A véleményalkotásra legalább 5 napot kell
biztosítani;
A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni.
Az intézmény vezetőjének feladata a szülői szervezettel való együttműködés.
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A szülői szervezetek megnevezése
Szülői szervezet megnevezése

Megalakításának időpontja

Szülői Munkaközösség

2010. 09. 01.

6. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (szülői munkaközösséget)
a szervezeti és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal
ruházza fel
A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok:
véleményezési jog:
- munkaterv, SZMSZ, házirend véleményezése – a 229/2012. (VIII.28.)EMMI
rendelet alapján,
- ha az intézményben nem működik óvodaszék, akkor minden olyan kérdésben,
melyben jogszabály rendelkezése alapján az óvodaszék egyetértési jogot gyakorolna, a
szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni – a 229/2012. (VIII.28.) EMMI
rendelet alapján
A szülő szervezetet – ezen SZMSZ alapján – megillető további jogokat nem határoz meg.

7. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a
feladatok ellátásával megbízottak beszámolására vonatkozó rendelkezések
Az intézmény a nemzeti köznevelés szóló 2011 évi CXC törvény figyelembe vételével a
következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására,
továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket.
A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja:
- a szakmai munkaközösségre (amennyiben a nevelőtestület szakmai munkaközösség
megalakításáról dönt)
A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit:
- foglalkozási program elfogadása,
- a szervezeti és működési szabályzat elfogadása.
A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit:
Döntési jogkörét:
a) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervével,beszámolójával kapcsolatosan,
b) a Pedagógiai Program elkészítése,
c) az SZMSZ elfogadása,
d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadása;
e) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása;
f) a házirend elfogadása;
g) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal
összefüggő szakmai vélemény kialakítása;
d) jogszabályban meghatározott más ügyek.
Véleménynyilvánítási jogkörét:
a) a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
b) az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,
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d) a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló
pénzeszközök felhasználásának megszervezésében,
e) a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában,
f) más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben.
Javaslattételi jogkörét – a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos –
valamennyi kérdésben.
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről,
amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár.
Jelenleg a nevelőtestület jogkört nem ruház át.

8. Intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés,
tájékoztatás
Az óvoda alapdokumentumait (PP, SZMSZ, Munkaterv, Házirend) a szülők megismerhetik.
Elhelyezésük a vezető irodában. A Házirendet minden beiratkozó betekintésre átveszi, egy
példány a bejárat melletti faliújságon folyamatosan megtekinthető
Az előbbi dokumentumokra illetve bármely az intézmény érintő kérdésben (a kötelező
titoktartás figyelembevételével) tájékoztatást az óvodapedagógusok illetve az óvodavezető ad.
A pedagógiai program a nyitvatartási időben, betekintésre átadható. Szóbeli információ
előzetes egyeztetés alapján vezetői vagy pedagógiai fogadóórákon kérhető.

9. Fakultatív hit és vallásoktatás rendje
Megszervezése legalább 10 szülő igénye esetén valósulhat meg, ez iránti kérelmet az
érintettek aláírásával ellátott írásos formában kell kérelmezni az óvoda vezetőjénél. Ezután a
megjelölt egyház képviselőjével történik egyeztetés a megvalósításról. Az óvoda zavartalan
működése mellett biztosítható az óvodában.

10. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja
A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai
tevékenységére kiterjed.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi
feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése.
Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények
A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények:
- fogja át a pedagógiai munka egészét,
- segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását,
- a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és
értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény
elérésére,
- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását,
- a szülői közösség (szülői munkaközösség) észrevételei kapcsán elfogulatlan
ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai
módszer megtalálását,
- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,
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- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes
végrehajtását, megtartását,
- hatékonyan működjön a megelőző szerepe.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak
A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult:
az intézmény vezetője.
A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény
valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek:
- szóbeli beszámoltatás,
- írásbeli beszámoltatás, - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok.
- értekezlet,
- foglalkozás látogatás,
Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet
készíthet.

11. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve pedagógiai
szakmai szolgáltatóval, gyermekjóléti szolgálattal, valamint az egészségügyi
ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart:
a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel:
- a fenntartóval,
- más oktatási intézményekkel, referencia intézményekkel, „jó gyakorlat”-t átvett
óvodákkal,
- az intézményt támogató szervezetekkel;
b) pedagógiai szakszolgálatokkal
c) pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, pedagógiai szakszolgálattal,
d) Szociális; Alapszolgáltatási Központ,
e) az egészségügyi szolgáltatóval;
f) egyéb közösségekkel:
- az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival,
- a település egyéb lakosaival
- civil szervezetekkel.

A fenntartóval való kapcsolattartás:
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed
ki:
- az intézmény átszervezésére, megszüntetésére,
- az intézmény tevékenységi körének módosítására,
- az intézmény nevének megállapítására,
- az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre,
költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.),
- az intézmény ellenőrzésére:
- gazdálkodási, működési törvényességi szempontból,
- szakmai munka eredményessége tekintetében,
- az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint
- a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések
tekintetében,
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- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére.
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti:
- az intézmény SZMSZ-e jóváhagyása és módosítása, a nevelési/pedagógiai programja
jóváhagyása tekintetében-amennyiben szükséges.
A fenntartóval való kapcsolattartás formái:
- szóbeli tájékoztatás adás,
- írásbeli beszámoló adása,
- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,
- speciális információ szolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai
tevékenységéhez kapcsolódóan.

Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás
Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki.
A kapcsolatok lehetnek:
- szakmai,
- kulturális,
- sport és egyéb jellegűek.
A kapcsolatok formái:
- rendezvények,
A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.
A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket
biztosíthatnak egyes eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaik
használatba adásakor.
Intézményközi munkaközösség jöhet létre közös megegyezés alapján.

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy:
- a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény
- anyagi helyzetéről,
- támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről,
- az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást
vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb.
egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye
kielégíthető legyen.
Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s
azokat megtartsa.
Pedagógiai szakszolgálatokkal
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek fejlődésé, speciális szükségletek biztosítása,
érdekében a:
- Megyei Szakértői Bizottsággal illetve
- Országos Intézetek
Az intézmény segítséget kér ha a gyermek fejlesztését pedagógiai eszközökkel nem tudja
biztosítani.
Az intézmény a Megyei Szakértői Bizottsággal közvetlen kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
- a Megyei Szakértői Bizottság értesítése – ha az intézmény a beavatkozást
szükségesnek látja,
- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével,
- a Megyei Szakértői Bizottság címének és telefonszámának intézményben való
kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,
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- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.
- utazó gyógypedagógusi ellátás során folyamatos konzultáció az óvodában a gyermek
fejlesztéséről.
Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal
Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógusok szakmai munkájának fejlesztése, segítése
érdekében a:
- Megyei Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal illetve
- Országos Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal
Az intézmény a Megyei Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal közvetlen kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
- a Megyei Pedagógiai szakmai szolgáltató címének és telefonszámának intézményben
való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,
- előadásokon, rendezvényeken, tanfolyamokon való részvétel.
A Szociális Alapszolgáltatási Központtal és a Család és Gyermekjóléti Központtal való
kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és
megszüntetése érdekében a:
- gyermekjóléti szolgálattal, illetve
- gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más:
- személyekkel,
- intézményekkel és
- hatóságokkal.
Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető
okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni.
Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
- a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását
szükségesnek látja,
- esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére,
- a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való
kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,
- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.
Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás
Az intézmény a gyermek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi
szolgáltató bevonásával oldja meg.
Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van.
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és
sport tevékenység jellemző.
Összetartó szerepe jelentős.
A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban
jelenik meg.

19

Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek
Az intézményi kapcsolat
típusa

A kapcsolatot jelentő szervezet neve és címe

1. Fenntartó

Borsodnádasd Város Önkormányzata
3671 Borsodnádasd Köztársaság út 10.

2. Más oktatási intézmény

Móra Ferenc Általános Iskola
Borsodnádasd, Köztársaság út 11.

3.
Intézményt
szervezetetek

támogató Magyar Rákellenes Liga Borsodnádasdi Alapszervezete
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.

4. Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai Szakszolgálat Ózd Alkotmány út 1/B

5.Pedagógiai
szakmai Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
szolgáltató
Miskolc Selyemrét út 1.
- Megyei Szakértői Bizottság
6. Gyermekjóléti szolgálat

Család és Gyermekjóléti Központ
Ózd, Lehel Vezér út 1.

7. Szociális Alapszolgáltató
Központ

Szociális Alapszolgáltatási Központ
Borsodnádasd Köztársaság út 12.

7. Egészségügyi szolgáltató

Városi Védőnői Szolgálat
Borsodnádasd Köztársaság út 19.

8. Egyéb

Közösségi Ház
Borsodnádasd Köztársaság út 10.
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12. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok
Az ünnepélyek, megemlékezések rendje
Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a
korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.
Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos
feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok
A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének:
- megőrzése, illetve
- növelése.
A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén
gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak.
A hagyományápolás eszközei:
- ünnepségek, rendezvények,
Az intézmény hagyományai érintik:
- az intézmény ellátottjait (gyermekeket/tanulókat),
- a felnőtt dolgozókat,
- a szülőket.
Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a
rendezvénnyel érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját az éves munkaterv
tartalmazza.
A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény:
- tanulók/gyermekek ünnepi viseletével,
- az intézmény belső dekorációjával.
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről
is.
Az ünnepélyek, megemlékezések rendje
Az ünnepély, megemlékezés neve
Október 23.
Mikulás
Advent
Karácsony
Óvodai Ki Mit Tud?
Farsang
Március 15.
Húsvét
Anyák napja
Családi nap
Gyereknap
Nagycsoportosok búcsúztatása

Az ünnepély,
megemlékezés (irányadó)
időpontja
Október 22.
December 6.
December 1 – 20
December 20.
Január
Február
Március 14.
Március-Április
Május
Május
Június
Május-Június
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Pedagógus nap

Június

Születésnap, névnap (gyerekeknek)

Aktuálisan

Az intézmény jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának,
használatának leírása
Megnevezés
Címeres magyar zászló, címer
Kokárda
Ünnepi viselet
Ünnepi viselet nagycsoportosok
búcsúztatásán

Leírás
szabvány
Nemzeti színű szalag
Szülői ízlés szerint
Fehér felső, sötét alj

13. Az óvodában működő szakmai munkaközösségek
Az óvoda pedagógusai - legalább öt fővel - szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre,
amelyben a részvétel önkéntes. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben
segítséget ad a nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A szakmai
munkaközösség tagjai javaslatot tehetnek munkaközösség-vezető személyére, akit az
intézményvezető bíz meg legfeljebb 5 évre. Feladata munkaközösség tevékenységének
szervezésére, irányítására, koordinálására. Döntési, véleményezési jogkörét, feladatait a
munkaközösségek munkatervei tartalmazzák.
A szakmai munkaközösség(ek) együttműködik:
 nevelőtestülettel


óvodavezetővel

Fenti szervek között a kapcsolattartás folyamatos, szóbeli és írásos egyeztetés útján valamint
a nevelőtestületi értekezletek során valósul meg.
A szakmai munkaközösség tevékenysége: A munkaközösség(ek) feladatait az óvoda éves
munkaterve irányozza elő. A nevelőtestület feladat-átruházása alapján a szakmai
munkaközösség(ek) az alábbi tevékenységet folytatja(ják): javítja az intézményben folyó
nevelőmunka szakmai színvonalát, minőségét,




új módszertani eljárásokat keres, ajánl,
támogatja a pályakezdők munkáját,
közreműködik az óvodai rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

A szakmai munkaközösség-vezető feladatai:
 összeállítja az intézmény munkaterve alapján a munkaközösség éves programját,
 összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény
szerint az óvodavezető részére a munkaközösség tevékenységéről,
 helyi bemutatókat szervez,
 segít a szakirodalom tanulmányozásában és felhasználásban,
 a munkaközösségi tagok jutalmazására javaslatot tesz,
 évente beszámol a nevelőtestületnek az átruházott jogkörök teljesítéséről,
 részt vesz a nevelőmunka ellenőrzésében.
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A kapcsolattartás rendje:
 tevékenysége alapján összefoglaló elemzés, javaslat készítése nevelőtestületi
értekezletre


az éves tevékenységről beszámoló készítése a évzáró értekezletre, intézményi beszámolóba



rendszeres feladategyeztetés, beszámoló az óvodavezető részére

Amennyiben az intézményben több szakmai munkaközösség működik, az egymás közötti
kapcsolattartásuk, együttműködésük szabályait a saját maguk által meghatározott működési
szabályaik szerint végzik.
A szakmai munkaközösség(ek) értekezleteken, egyedi konzultációk során segítik a
pedagógusok munkáját szakmai tanácsokkal, javaslatokkal.
A szakmai munkaközösségek tagjait és a pedagógusokat együttműködési kötelezettség terheli.

14. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét-tisztasági szűrését-, mint ingyenesen
igénybe vehető szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles.
Védőnői szolgáltatás
Az egészségügyi ellátás megnevezése
Az ellátást nyújtó pontos megnevezése
Az ellátást nyújtó által az intézményben
töltendő idő
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe)

Védőnői szolgáltatás
Városi Védőnői Szolgálat
Negyedéves tisztasági szűrés
(szükség szerint)
Helyben

15. Az intézményi védő, óvó előírások, gyermekvédelmi feladatok ellátás
rendje
A gyermekvédelmi felelős és az óvodavezető feladatai:
A gyermekvédelmi felelős a nevelőtestület tagja, az intézmény vezetőjének a megbízásából,
az óvodavezetővel együtt képviseli a gyermek és ifjúságvédelmi szempontokat, szervezi,
irányítja és személyes részvételével elősegíti ezek érvényesülését.
A családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöböli a veszélyeztetett gyermekekre
ható ártalmakat, védi őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól illetve ellensúlyozza a
veszélyeztető hatásokat.
A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot.
Munkájáról évente beszámol a nevelőtestületi értekezleten illetve egyéb esetekben az
intézményvezető utasítására.
Kapcsolatot tart konkrét esetekben a Szociális Alapszolgáltatóval. Rendszeresen figyeli a
gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a helyi önkormányzat kapcsolódó
rendeleteit, és ezt a vezető óvónő és kollégái tudomására hozza.
Segíti és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézményi
szintű megállapítását.
Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között.
Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, az intézkedéseket, az
eredményeket.
Elősegíti a csoportvezető óvónők felderítő tevékenységét. Szükséges esetekben
családlátogatást végez a csoport óvónőivel.
Továbbképzéseket tart az óvodapedagógusoknak.
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Részt vesz a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésében és
minőségbiztosításában.
Általános előírások
A gyermekekkel
- az óvodai nevelési év, valamint
- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt
ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat.
Védő-óvó előírás:
- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,
- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,
- a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése.
A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell
ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell.
Az óvoda házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a
gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk.
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 169 § alapján
Az intézmény vezetőjének feladata, hogy ellenőrizze:
- hogy az óvodában 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 pedagógusok feladata, hogy:
- haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek
ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek;
- a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos
berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy
azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá;
- javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá
tételére.
Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy
- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek
biztonságára, testi épségére,
- a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb.
Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény területe, - beleértve a belső termeket,
szobákat, valamint az udvart – felmérésre kerüljön a védő, óvó intézkedések szükségessége
szempontjából.
A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket,
figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább
évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.
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A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 169 §
alapján
Az intézményvezető feladatai:
 A gyermekbaleseteket nyilvántartja helyben és az elektronikus felületen.
 Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
- intézkedik a 8 napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan
kivizsgálásáról, e balesetekről elektronikus úton jegyzőkönyvet vetet fel, majd a
kivizsgálást követően, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a
fenntartónak, valamint átadja a gyermek szülőjének (egy példány megőrzéséről
gondoskodik),
- ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e
tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet.
 Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
- azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé, kivizsgálására legalább
középfokú munkavédelmi szakember bevonása szükséges.
- gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel
rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról.
/Súlyos az a gyermekbaleset, amely:
-a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon
belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét
vesztette)
- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű
károsodását
- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,
- súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart
okozott./
 Lehetővé kell tenni az óvodai szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek
kivizsgálásában.
 Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a
megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.
A pedagógusok feladata:
 Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése.
 Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására:
- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek
haladéktalan kivizsgálásában,
- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,
- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje
nem tartható,
 Súlyos balesetekkel kapcsolatban:
- a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte
esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről,
- közreműködik a baleset kivizsgálásában.
 Közreműködik az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában, és a gyermekbalesetek
kivizsgálásában való részvétele biztosításában.
 Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az
intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja.
Nem pedagógus alkalmazott:
- az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket
követő feladatokban.
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16. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők
A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az
intézményvezetőt.
Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően
a) haladéktalanul értesíti:
- az érintett hatóságokat,
- a fenntartót,
- a szülőket;
b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók
védelmét, biztonságát szolgálják.
Rendkívüli eseménynek számít különösen:
- a tűz,
- az árvíz,
- a földrengés,
- bombariadó,
- egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó, nehezítő
körülmény.
Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény:
- kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy történjen.
Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor a Honvédelmi
Intézkedési Terv (HIT) rendelkezései lépnek életbe Az egyes rendkívüli eseményekre
vonatkozó további belső szabályozás nem kerül csatolásra.

17. Reklámtevékenység szabályai
Az intézmény a következők szerint szabályozza az intézményben folytatható
reklámtevékenységet:
A tiltott és megengedett reklámtevékenység
Az intézményben a következők kivételével tilos a reklámtevékenység.
Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám:
- a gyermekeknek szól, és
- a következő tevékenységekkel kapcsolatos:
- egészséges életmód,
- környezetvédelem,
- társadalmi tevékenység,
- közéleti tevékenység,
- kulturális tevékenység.
A reklámtevékenység engedélyeztetése
A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető
engedélyével lehetséges.
Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni:
- a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására
jogosult személy, szerv megnevezését, címét;
- a reklámtevékenység egyértelmű leírását, a reklámtevékenység formáját, módját;
- a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam kikötéseket.
Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őriz,
másik példánya átadásra kerül az engedélykérőnek.
Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult.
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A reklámtevékenység jellegének besorolása
Az intézményvezető önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklámtevékenység
esetében:
- a nevelőtestület,
- a szülői közösség, valamint
- a gyermek közösségek bevonásával
állapítja meg valamely reklámtevékenység jellegét.
Az intézményvezető köteles:
- a pedagógusoktól,
- a szülőktől,
- a gyermekektől érkező,
az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni.
Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai
Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai:
a) újságok, könyvek terjesztése,
b) szórólapok,
c) plakátok,
d) szóbeli tájékoztatás stb.
Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezető által
kiadott engedély határozza meg.

18. Kártérítési felelősség
A Munka Törvénykönyve 2012 évi I. törvény 179-191 § szerint kerül alkalmazásra. (2013 01.
01 követően a 179-190 § szerint)

19. Egyéb szabályzatok
Speciális jogszabályok:
Az óvoda munkavédelmi szabályzatában, tűzvédelmi szabályzatában található.
Feladatellátás követelményei:
A munkaköri leírások tartalmazzák az alkalmazottak jogait, kötelezettségeit, konkrét
feladatait és azok ellátásának követelményeit.

20. Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok
hitelesítésének és tárolásának, valamint kezelésének rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően.
A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény
vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata
során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok
papír alapú másolatát:




az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések,
a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
az október 1-jei pedagógus és tanulói lista,
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a csoportnaplókat,
az egyéni fejlesztési terveket (amelyek a csoportnaplók részei),
az IPR-rel kapcsolatos egyéb nyilvántartásokat.

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
Intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában egy külön
e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személy
férhet hozzá.
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1. számú melléklet

Munkaköri leírás
Szervezeti egysége és a munkavégzés helye: Borsodnádasdi Mesekert Óvoda
Borsodnádasd, Köztársaság út 11.
Munkaköre: dajka (gondozónő és takarító)
Besorolása: Besorolása a Köznevelési törvény szerint. történik.
Elvárható személyiségjegyek: Kultúrált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és
beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív példát nyújt, képviseli az óvoda szellemiségét.
Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és
beszédmintájával pozitív mintát nyújt a gyermekek számára. Tiszteli a gyermeket, a szülőt,
kapcsolataira a tapintat és az elfogadás jellemző. A tudomására jutott pedagógiai
információkat titokként kezeli. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az
óvodapedagógushoz irányítja.
Alkalmazáshoz szükséges végzettség: dajkai képesítés
Munkáltatója: Borsodnádasdi Mesekert Óvoda óvodavezetője
Közvetlen felettese:. Munkáját az óvodában az óvodavezető által meghatározott
munkarendben irányítása és ellenőrzése alapján végzi.
Munkaideje: Heti 40 óra
A dajka általános feladatai a gyermekcsoportban.
- A csoportban óvónő által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek gondozásában,
öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a nevelési terveknek
megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében.
- Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik.
- Megteremti a nyugodt pihenés feltételeit
- Lefekvés előtt gondoskodik a terem szellőztetéséről.
- Az óvónő utasításait követve, a játék és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök
előkészítésében közreműködik.
- A gyermekek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.
- Türelmesen, kedves hangnemben segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének
alakulását.
- Az óvodában olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a
munkavégzésre rendelkezésre álljon.
- Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi
vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt
csak vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
- Segítőkész, nyitott, korrekt munkatársi kapcsolatainak kialakításával, magatartásával
hozzájárul az óvoda jó munkahelyi légkörének alakításához.
- Az óvodai ünnepélyeken , hagyományok ápolásában aktívan közreműködik, a szervezési
feladatokban a vezető és a csoportvezető óvónő útmutatásai szerint részt vesz.
29

- Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot.
- A baleseti veszélyforrásokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek.
- A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.
- A rábízott növények napi gondozásában részt vesz.
- A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.
A dajka egyéb feladatai.
- Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja ( porszívózás, felmosás…).
- Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban.
- A portalanítást mindennap elvégzi.
- A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket kéthetente elvégzi.
- A tisztítószereket elkülönítve, a gyermekektől elzárva, biztonságos helyen tárolja.
- A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint.
- Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja.
- Segít az óvoda udvarának rendben tartásában.
- Nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást.
Általános előírások:







Csak engedélyezett tisztító és fertőtlenítő szereket szabad használni, azokat is a
használati utasításnak megfelelő módon és töménységben.
A takarítás elvégzése során mindig a tisztább felületektől a szennyezettek felé, illetve
fentről lefelé irányban kell haladni.
Biztosítani kell a takarítóeszközök szakosított használatát, ami azt jelenti, hogy a
különböző tisztasági fokú helyiségek, berendezések takarításához, tisztogatásához
külön-külön, maradandóan megjelölt eszközöket kell használni, amelyek elkülönített
tárolását is meg kell oldani.
A takarításhoz használt eszközöket rendszeresen, legalább naponta, fertőtleníteni kell
fertőtlenítőszerben való áztatással.
A takarítóeszközöket elkülönített helyiségben vagy az erre a célra rendszeresített
szekrényben kell tárolni.

Egyéb rendelkezések.
- Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és
tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja.
- A munkabeosztás alapján-az óvoda elhagyásakor- ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását.
Elvégzi az áramtalanítást és a riasztó beüzemelését.
- A munkatársi értekezleteken, óvodai rendezvényeken részt vesz.
- Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.
- A gyerekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről
felvilágosítást nem adhat.
- A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít.
- Szükség szerint elvégzi azokat a feladatokat is, amellyel az óvodavezető megbízza.
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Munkaköri leírás
Szervezeti egysége és a munkavégzés helye: Borsodnádasdi Mesekert Óvoda
Borsodnádasd Köztársaság út 11.
Munkaköre: óvodapedagógus
Besorolása: Besorolása a Köznevelési törvény szerint óvodapedagógus munkakörben
történik.
Elvárható személyiségjegyek:
 Naprakész szakmai felkészültség, együttműködési és kompromisszum-készség,
 élethosszig tartó tanulás képessége,
 jó szervező és kommunikációs készség,
 pontosság, empátia,tolerancia,
 gyermekszeretet, türelem.

Alkalmazáshoz szükséges végzettség: óvónői oklevél
Munkáltatója: Borsodnádasdi Mesekert Óvoda óvodavezetője
Az óvodapedagógus közvetlen felettese: óvodavezető
Munkaideje: Heti 40 óra, ezen belül heti kötött munkaideje 32 óra
A teljes rendes munkaidő foglalkozással le nem kötött részében a munkaköri leírásban
foglaltak szerint, az óvodavezető utasítása alapján látja el a nevelő-oktató munkával
összefüggő, óvodán belül és azon kívül eső egyéb feladatokat.
Az óvodapedagógusok feladatai
A rábízott gyerekek, legjobb tudásának megfelelő, minden területre kiterjedő nevelése,
fejlesztése.
- Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési
program alapján végzi önállóan és felelősséggel.
- A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet az
idevonatkozó jogszabályok határoznak meg.
- Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység
kialakítása érdekében.
- Feladata az együttműködés változatos és célszerű formáinak alakítása, fejlesztése.
- Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és
közösségi együttműködés normáit.
- A gyermeki érdekek érvényre-juttatása, az óvoda céljai és helyi programja megvalósítása
érdekében kezdeményező szerepet kell vállalnia, együttműködnie, korrekt kapcsolatot
építenie és tartania munkatársaival és az óvodai nevelésben érintett partnerekkel.
Alaptevékenysége
- Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Munkaidejét
és kötött munkaidejét a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza meg az
óvodavezető..
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- Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége keretében
gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről,
személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti. A
humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (testi fenyítés,
megfélemlítés, alvásra, vagy étel elfogyasztására való kényszerítés).
- Hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét,
tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az önképzésben és a
szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket.
- Az érvényben lévő alapdokumentumok előírásai, és ajánlásai alapján készül fel
nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető
eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket.
- Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről a
személyiséglapon feljegyzést készít.
- A csoportszobában és a közös helyiségekben, az óvoda további helyiségeivel harmonizáló
esztétikus környezetet teremt. A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodik
biztonságos, külső helyszínekről, kíséretről.
- Az IPR program megvalósításában, továbbfejlesztésében aktívan közreműködik.
- Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével
hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és szülők
emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja.
- Részt vesz az óvoda és csoportja szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azokat.
Gondoskodik a jelenléti ívek, jegyzőkönyvek elkészítéséről. A szükségleteknek megfelelően
nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó
nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről.
Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
- A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai nevelőkkel.
- Támogatja az orvos, a védőnő munkáját.
- Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül.
Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében
megtenni.
- A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi
együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására.
- Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (mulasztási
napló, csoportnapló, személyiséglapok).
- Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek
alakítása, fejlesztése. Munkája során figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit,
tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítja a
gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a
tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka.
- Az óvodában, olyan időpontban kell megjelennie, hogy munkaidejének kezdetekor
munkavégzésre, rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem
kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben
gondoskodhassanak.
Munkaidő alatt csak a vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát A munkaidő-nyilvántartást
napra készen, vezeti.
- A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos - kötelező
óraszámon kívüli rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi.
- Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári
tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik.
- Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi
és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
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- Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használ telefont, magánügyeit gyorsan, a
nevelőmunka zavarása nélkül intézi.
- Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értékeket
közvetít, pozitív mintát ad, képviseli a helyi pedagógiai program szellemiségét.
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Munkaköri leírás
Szervezeti egysége és a munkavégzés helye: Borsodnádasdi Mesekert Óvoda
Borsodnádasd Köztársaság út 11.
Munkaköre: pedagógiai asszisztens
Besorolása: Besorolása a Köznevelési törvény szerint óvodapedagógus munkakörben
történik.
Elvárható személyiségjegyek:
 Naprakész szakmai felkészültség, együttműködési és kompromisszum-készség,
 élethosszig tartó tanulás képessége,
 jó szervező és kommunikációs készség,
 pontosság, empátia,tolerancia,
 gyermekszeretet, türelem.

Alkalmazáshoz szükséges végzettség: érettségi bizonyítvány
Munkáltatója: Borsodnádasdi Mesekert Óvoda óvodavezetője
Az óvodapedagógus közvetlen felettese: óvodavezető
Munkaideje: Heti 40 óra

Feladatai
Az óvodapedagógus iránymutatása alapján segíti a csoportban folyó nevelőmunkát:
- a gyerekek befogadásának zökkenőmentessé tételében,
- a gyermekek gondozási teendőinek megsegítésében, így:
- az étekzésnél,
- az öltözködésnél,
- a tisztálkodásban,
- a levegőztetés előkészítésében és lebonyolításában
- a gyermekek felügyeletének biztosításánál,
- a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében, és lebonyolításában,
- a lassabban haladó egyéni segítséget igénylő gyermekek megsegítésében,
- a másság elfogadtatásában (személyes példaadás),
- a gyerekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének
kivédésében,
- a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes biztosításában,
- az óvodai ünnepélyek, hagyományok megszervezésében,
- elvégez minden egyéb feladatot amellyel a vezető megbízza.
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

Felülvizsgálta:
Borsodnádasd, 2019. szeptember 12.
Óvodavezető

Véleményezte:
Borsodnádasd, 2019. szeptember 24.
Murányi Anett
Szülői Munkaközösség képviseletében

Elfogadta:
Borsodnádasd, 2019. szeptember 24.
PH

Sztankóné Mata Erika
Nevelőtestület képviseletében

Becseiné Tóth Ágnes
óvodavezető

Fenntartói jóváhagyás:

PH

…………………………………………
A fenntartó képviseletében
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MESEKERT ÓVODA

Házirend

2019.
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Kedves Szülők!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az óvodánkban.
Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk
a gyerekek nevelése során.
Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és
tiszteletre épülne, melyben valódi partnerek lehetünk.
Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és jó legyen,
engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét
meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat.
Bízunk benne, hogy segít az eligazodásban, a megértésben, és
a szülői jogok és kötelességek megismerésében.
A házirendbe foglaltak betartása kötelező a gyerekekre,
szülőkre, hozzátartozókra, és az óvoda minden dolgozójára
egyaránt.
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1. Általános tudnivalók
Az óvoda neve:

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA

Címe:

3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11.

Telefon:

48/442-042

Az óvoda fenntartója:

Borsodnádasd Város Önkormányzata
3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 10.

Az óvoda vezetője:

Becseiné Tóth Ágnes

Gyermekvédelmi felelőse:

Pappné Vitális Zsuzsanna

Logopédusa:

Kovács Árpádné
Ózd Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
3600 Ózd Alkotmány út 1/B

Óvoda orvosai:

Dr. Hegedűs Zsuzsanna
II. sz. Házi orvosi rendelő Borsodnádasd
3672 Köztársaság út
Dr. Benkő Gábor
I. sz. Házi orvosi rendelő Borsodnádasd
3671 Köztársaság út 13.

Óvoda védőnője:

Érsek Orsolya
Városi Védőnői Szolgálat Borsodnádasd
I. sz. Házi orvosi rendelő
3671 Köztársaság út 13.

Gyermekjóléti Szolgálat:

Szociális Alapszolgáltató Központ
3672 Borsodnádasd
Köztársaság út 12.

2. Az óvodai felvétel eljárásrendje
2011. évi CXC. törvény 49 §
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20 §
az intézmény Alapító okirata
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
az intézmény Pedagógiai Programja
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapján készült.
Az óvoda körzete: Borsodnádasd Város közigazgatási területe
Az óvodát igénybe veheti a gyermek ha:
 A gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta.
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 Amikor a gyermek egészséges (orvosi igazolás)
 Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette
2.1 A felvétel alapelvei:
Óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba az önkormányzat által
kijelölt beíratási időszakban általában április harmadik, negyedik hete.
A szülők a beíratáshoz a gyermek és a gondviselő azonosításra alkalmas
igazolványát, lakcím kártyáját, és a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja,
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
A szülő amennyiben az óvodai beiratkozás napján –elektronikus elérhetőségeinek
megadásával–kérte elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai
felvételt nyert vagy elutasításra került, melyről az óvodavezető dönt.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek óvodai felvételi kérelmét az óvoda
vezetője nem utasítja el.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését
írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a
szülővel. Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az
óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
Jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet, a
jegyzőnek címzett és az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző
dönt.
A gyermek abban az évben, amelyben 3. életévét betölti, a tárgyévben
kezdődő nevelési év első napjától napi négy óra óvodai nevelésben köteles részt
venni.
2.2 Az óvodába járás szabályai:
Az óvoda igénybe vehető:
- A 3. életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum a gyermek 8 éves
koráig.
- Szülei a meghatározott szabályok szerint beíratták az óvodába.
- Akkor, ha a szülő a térítési díjat befizette.
Kötelező az óvodai nevelésben való részvétel, attól a nevelési évtől kezdően,
amelyben a gyermek augusztus 31-ig a 3.élet évét betölti. Óvodánkba felvehető a két
és féléves + egy napos gyermek, amennyiben megbízhatóan ágy- és szobatiszta,
gondviselője munkába kíván állni, vagy szociális/élet helyzete ezt indokolttá teszi.
A hiányzásokat igazolni kell. Az egészséges gyermek hiányzását a szülő
előzetes írásbeli bejelentése, alapján az óvónő igazoltnak tekinti. Igazolt hiányzás,
ha a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni, valamint, ha a gyermek beteg volt, és azt a
házirendben meghatározottak szerint igazolja.
A gyermek adataiban bekövetkezett változásokról 8 napon belül a szülőnek
értesíteni kell az óvodát.

3. A nevelési év rendje
Nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig tart
Óvodai fejlesztési időszak: szeptember 15.- május 31.
Óvodát kezdő gyermekek fogadása: szeptember 1-től, / egész évben folyamatos
Az őszi-téli-tavaszi foglalkozási rend szeptember 15. - június 15.
Nyári foglalkozási rend: június 16-tól augusztus 31-ig tart.
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Munkaszüneti napok
- Október 23. kedd, 1956-os Forradalom Ünnepe
- November 1. csütörtök, Mindenszentek napja
- December 24. hétfő, Szenteste
- December 25-26. Karácsony
- Január 1. Új Év első napja
- Március 15. Nemzeti Ünnep
- Nagypéntek
- Húsvét hétfő
- Május 1. Munka Ünnepe
- Pünkösd hétfő
- Augusztus 20. Államalapítás Ünnepe
Valamint ezen munkaszüneti napokhoz kapcsolódó áthelyezett munkanapokra eső
szabadnapok.
3.1 Nyári zárva tartás rendje: a fenntartó által meghatározott időpontban 4 hét
A nyári zárva tartásról február 15-ig,
a nevelés nélküli munkanapról 7 nappal megelőzően kell a
szülőket tájékoztatni
3.2 Nevelés nélküli napok: 5 alkalom/nevelési év
Az oktatás nélküli napok felhasználásának elvei:
Nevelési értekezletek, minőségfejlesztési feladatok, szakmai és egyéb
szervezeti továbbképzések megtartása. Az ellátást igénylő gyermekek
nevelését ez idő alatt a vezető által kijelölt óvodapedagógus látja el. Nevelési
értekezleteket, szakmai továbbképzéseket kizárólag az óvoda zavartalan
működésének biztosításával tartunk, termekben napközben, nevelőtestületileg
nyitvatartási időn túl.

4. Az óvoda napirendje
4.1 Az óvoda nyitvatartási rendje 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 § alapján
Hétfőtől –péntekig: 06.00 –16.00 óráig.
Gyülekezés: minden reggel 6.00 - 8.00-ig
A szülő köteles biztosítani azt, hogy a gyermeke az óvodai foglalkozásokon részt
vegyen. Nem napi rendszeres elfoglaltságok: óvodai rendezvények, ünnepségek,
múzeum, színház látogatás, tánc-, sporttevékenység.
4.2 Gyermek étkeztetése:
Reggeli:
Ebéd:
Uzsonna:

8.15 - 8.45
11.30 - 12.25
14.35 - 15.00

Célszerű a korán (6.00-7.00) érkező gyermeket otthon megreggeliztetni.
Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások):
- naponta általában 8.45-11.30-ig tartó időszakban zajlanak.
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- Időjárástól függően (köd, eső, viharos szél esetén nem) napi egy-két óra levegőzést
biztosítunk a déli étkezést megelőzően. -5 fok alatt a levegőn tartózkodás ideje
csökken. A nyári napirendet az egész napos levegőn való tartózkodásra építjük.
A gyermekek csoportba történő beosztásáról – a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével - az intézményvezető dönt.

5. Védő –óvó előírások
Az óvoda szabályait a szülők is kötelesek betartani, és gyermekükkel
betartatni!
- A szülő kötelessége, hogy az óvodapedagógusnak olyan aktuális telefonszámot
adjon meg, amelyen napközben bármikor elérhető, hogy gyermekével kapcsolatban
értesíthető legyen.
- Felelősséget csak abban az esetben tudunk vállalni a gyermekért, ha érkezéskor a
szülő személyesen adja át a vele foglalkozó óvónőnek, vagy dajkának, illetve elkéri
őt távozáskor.
- Az óvodapedagógus csak a szülő megérkezéséig felel a gyermek testi épségéért.
- Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon
való megjelentetése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával
lehetséges.
- Tűz- és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési útvonalon
hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény területét
- Amennyiben a gyermekkel kapcsolatos veszélyeztetettség gyanúja merül fel, a
pedagógus és/vagy az óvodavezető a hatályos Gyvt. szerint köteles eljárni.
- Az óvoda udvarán, az épületen belül a folyosókon biztonsági kamerák vannak
elhelyezve, az óvodai játékok állagának megőrzése, a betörések, lopások
megelőzése érdekében. Ezek meglétére táblák figyelmeztetnek.
5.1 A gyerekek átadása, elvitele:
A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra.
A gyermeket minden nap 08.00-ig javasolt behozni az óvodába.
Érkezéskor a szülő kötelessége, hogy személyesen adja át az
óvodapedagógusnak a gyermeket, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy
be a csoportszobába az óvodapedagógus nem tud a gyermek jelenlétéről, így
felelősséget sem vállalhat érte.
Aki alvás ideje alatt kívánja elvinni a gyermekét, az alvók zavarása nélkül,
csendesen öltözhet és készülődhet. Az öltözőszekrény ülőpadjára kell ültetni a
gyermeket a saját jeléhez, a szekrény tetejére nem, mert az balesetveszélyes.
Aki nem igényli a délutáni pihenőt, az gyermekét ebéd után a napirend
zavarása nélkül haza viheti.
Az óvodából gyermek idegennek, vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő
írásbeli kérelme alapján adható ki. Elvált szülők esetében a bíróság által megjelölt
gondozó viheti el a gyermeket. A gyermeket csak olyan személynek adjuk ki, aki nem
veszélyezteti a gyermek épségét, ellenkező esetben más hozzátartozót értesítünk. A
gyermek elvitelekor minden esetben az óvodapedagógusnak szólni kell.
A gyermek egyedül nem jöhet, és nem távozhat!

5.2 Beteg gyermek:
Beteg, gyógyszert, lázcsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az
óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének
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megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvodapedagógus
kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
Az óvodapedagógusnak tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a nap
folyamán (kivétel: allergia és lázgörcs csillapítására szolgáló készítmények,
folyamatos szedést kívánó szerek a vezetővel történt egyeztetés alapján), továbbá
tilos ezeket a gyermek holmija közt elhelyezni.
Minden szülőnek kötelessége felhívni az óvodapedagógusok figyelmét arra,
ha gyermeke különleges betegségben, illetve epylepsiára, veszélyes allergiára,
lázgörcsre, stb. hajlamos, valamint köteles a napközben elérhető telefonszámát
megadni.
A szülő kötelessége, hogy az óvodába bejelentse, ha gyermeke beteg, és
ezért hiányzik.
Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van.
Lázasan, hányással, hasmenéssel vagy bármilyen fertőző betegségre utaló
tünettel (pl. kötőhártya gyulladás, herpesz) kiadott gyermeknél orvosnak kell
igazolnia, hogy egészséges, s csak így jöhet ismét óvodába.
Ha a gyermek napközben megbetegszik, az óvodapedagógus a szülőt minél
előbb értesíti.
5.3 Tájékoztatás formái, módja:
Az óvodapedagógust nevelő-oktató munkájának végzése közben zavarni nem
szabad. Az együttműködésnek szabályozott formái vannak: fogadó órák,
családlátogatások, szülői értekezletek, melyekről a csoport óvodapedagógusa 1
héttel korábban a szülőt értesíti.
Az óvodapedagógusok negyedévente több alkalommal tartanak fogadóórákat.
A gyermekkel kapcsolatos információ, tájékoztatás csak a gyerek saját
óvodapedagógusától kérhető
A szülő a személyiséglapon tett aláírásával igazolja, hogy a gyermek
értékelését megismerte. A személyiséglap az óvodából nem elvihető és nem
másolható, a csoportnapló részét képezi. Különös gondosságot igényel a tanköteles
korúak esete. Minden gyermek szülőjével egyénenként beszélgetnek az
óvodapedagógusok az iskolára való felkészültségről.
Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel
az óvodapedagógust, illetve az óvodavezetőjét, és velük közösen kell megoldani a
helyzetet. Közös nevelés sikeres megvalósítása érdekében szükség van igazi valós
együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.
Nem tehető a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzés mások
gyermekére, szüleire, származásra, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre.
5.4 Gyerekvédelem:
Az óvoda nevelőtestülete gyermekvédelmi feladatait a pedagógiai programban
meghatározottak szerint végzi, együttműködve a Szociális Alapszolgáltatóval és a
Jegyzővel, és a Gyámhatósággal.
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása
Gyvt. 83/A. § (1) A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának
megállapítása iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell
benyújtani (az Önkormányzat Szociális Osztályán).
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a) a 3. számú melléklet A) és B) lapjának együttes kitöltésével, ha a gyermek
rendszeres kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásának időpontjában
nem áll fenn, illetve a megállapítása iránt eljárás nincs folyamatban,
b) a 3. számú melléklet A) lapja „I) Személyi adatok” 1-3. pontjának és a 3. számú
melléklet B) lapjának kitöltésével, ha a gyermek rendszeres kedvezményre való
jogosultsága a kérelem benyújtásának időpontjában fennáll.
5.5 A gyermekek jutalmazásának, fegyelmezésének elvei és formái
A gyermekek jutalmazásának elvei és formái:
Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és
kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő feladatadás,
dicséret. Tárgyi jutalmazás nem alkalmazható.
Különös tekintettel rendezvényeken, valamely kiemelkedő teljesítmény esetén az
írásbeli dicséret, - oklevél mellé jutalom is adható.
A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a
pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges
esetben tevékenység megállítása. Testi fenyítés, elkülönítés (csoport területéről),
étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a gyermek
viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást
ítéljük el és nem a gyermeket.
5.6 Baleset megelőzés:
A gyermekekkel
- az óvodai nevelési év, valamint
- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt a gyermekek életkorának és
fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat.
Veszélyforrás
Világító testek, konnektorok
Elektromos berendezés

Megelőzés

Elvárt magatartásforma

Rendszeres felülvizsgálat
Rendszeres felülvizsgálat csak
óvodapedagógusi felügyelet
mellett használható
Szőnyegek rögzítése, járási
útvonalakon nem lehet
szőnyeg, vagy sarka
Felmosás után nem
tartózkodhat
gyermek a helységben
Rendszeres felülvizsgálat,
szükség esetén eltávolítás

A gyermek ne nyúljon hozzá
A gyermek ne nyúljon hozzá

Éles vagy
törékeny eszközök

Csak óvodapedagógusi
felügyelet mellet használható

Ülve felügyelet mellett
használják

Forró étel

Tálalás csak megfelelő
hőmérsékleten történhet

Tisztítószerek hatása

Fertőzés

A gyermekek számára nem
elérhetően, elzárva kell tárolni,
felhasználásuk során
helységben gyermek nem
tartózkodhat
Rendszeres fertőtlenítés

Leeső, elmozduló tárgyak

Rendszeres felülvizsgálat,

Csúszós szőnyegek vagy sarkai
Csúszós burkolat
Hibás eszközök, apró tárgyak

A teremben szaladgálni csak az
Óvodapedagógus által vezetett
foglalkozásokon lehet
Ne menjen be a felmosott
helységbe
A gyermek is szóljon, ha ilyet
tapasztal

Takarítás közben a gyermek ne
menjen a helységbe

Csak a saját holmijukat
használják
Berendezési tárgyakra,
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hatásos rögzítés

bútorzatra felmászni nem lehet

Nem megfelelő ruházat

Azokat a ruhadarabokat,
eszközöket melyek
elakadhatnak, sérülést
(fulladást, bokaficamot, stb.)
okozhatnak lecseréljük

Kérjük a gyermekeket, ha ilyet
tapasztalnak jelezzék

Balesetveszélyes tornaszerek,
udvari játékok

Rendszeres felülvizsgálat Csak
az óvodapedagógus irányítása
mellett használható

Óvodapedagógusi felügyelet
nélkül ne használja

Egyedül maradt gyermek

Felügyelet nélkül az óvoda
helyiségeiben gyermek nem
tartózkodhat

Szóljon a gyermek, ha más
helyiségbe kíván menni

Elesés kőburkolaton

Felügyelet nélkül az óvoda
helyiségeiben gyermek nem
tartózkodhat

A folyosókon, aulában nem
lehet szaladgálni

A gyermek felügyelet nélkül
elhagyja az óvodát
Udvaron eldobott hulladék,
leesett ágak stb.

Bejárati ajtók és a kapuk
zárva tartása karbantartása
Rendszeres felülvizsgálat
(naponta), tisztántartás

Leesés magas
tárgyakról

Óvodapedagógusi felügyelet,
ütéscsillapító aljzat biztosítása

A gyermek felügyelet nélkül ne
hagyja el az óvodát
A gyermek ne nyúljon ezekhez
a tárgyakhoz, jelezze, ha
ilyesmit talál.
Szabályok betartása

Elcsúszás kaviccsal szórt
betonon

Beton rendszeres seprése

A kavicsot ne hordják szilárd
Burkolatra

Utcai közlekedés

Megfelelő számú kísérő, páros
sorok, életkornak megfelelő
távolságok, útvonalak
helyszínek biztosítása

Tartsák be az óvodapedagógus
által ismertetett szabályokat

Tömegközlekedési eszközök
használata

Megfelelő számú kísérő,
elegendő férőhely biztosítása

Tartsák be az óvodapedagógus
által ismertetett szabályokat

Az óvoda épületén kívül más intézmények helyiségeinek használatakor ugyanezek a
szabályok érvényesek.
A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekeknek, lábbelinek papucsot,
mamuszt nem ajánlott viselni.
Az óvoda helyiségeinek használata rendkívüli eseménykor óvodapedagógusi
irányítás mellett, a menekülési útvonal rendje, illetve kifüggesztett útmutatás alapján
történik.
Bombariadó és egyéb rendkívüli esetben (tűz) elsődleges feladat a gyermekek
biztonságba helyezése, illetve az intézmény kiürítése.
5.7 Behozható tárgyak: 2011. évi CXC. törvény 25 § (3) alapján
Otthoni tárgyakat, eszközöket, játékokat csak az óvodapedagógusokkal történt
előzetes egyeztetés után hozhatnak a gyermekek az intézménybe.
Ha a gyermek óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötő, egyéb
értékes tárgyak, játékok stb.) azok megőrzésére, eltűnéséért felelősségvállalására az
óvoda nem vállalkozhat.
Pénz, szúrós, éles, balesetveszélyes tárgyak óvodába behozása tilos.
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A gyermekek öltözéke:
Az intézménybe ápolt, tiszta gyermekeket hozhatnak a szülők. A gyermek öltöztetése
kényelmes, biztonságos ruházatban és cipőben, a napi várható időjárásnak
megfelelően történhet. Váltóruházatról (alsónemű, felsőruházat, benti cipő, udvari
játszóruha), tornafelszerelésről a szülők gondoskodnak. A ruhaneműket jellel, vagy
névvel célszerű ellátni.
Kérjük, hogy a gyermek magatartására negatívan ható, agresszióra utaló,
vagy másokban félelmet keltő ruházatot kerüljék.
A gyerekek holmiját az arra kijelölt szekrénybe tárolják. Mivel két gyerek
használ egy rekeszt, a jobb helykihasználás érdekében csak a legfontosabb holmikat
lehet tárolni a szekrényekben.
5.8 Élelmezésbiztonsági előírások:
Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott
élelmiszerrel a többi gyermek előtt nem etikus, mások gyermekinek étellel kínálása
az ételallergiák miatt tilos. Élelmiszer az öltözőszekrényekben nem tárolható.
A gyermek ételérzékenységéről a szülőnek nyilatkoznia kell, a szülő kérelme
és a szakorvosi javaslat alapján szervezi meg az óvoda a gyermek eltérő
étkeztetését.
Ünnep napok esetében kizárólag gyári csomagolású, biztonsági előírásoknak
megfelelő feliratokkal ellátott, felbontatlan aprósütemény, kekszféleség, rostos ital
(zárt csomagolásban) hozható. Tortát a cukrászda/bolt által kiállított igazolással,
blokkal, felelősségvállaló nyilatkozatával fogadunk el.
5.9 Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: 2011. évi CXC. törvény 25 § (5)
alapján
- Védőnő negyedévente (igény szerint) tisztasági szűrést végez.
- Logopédiai ellátás:
Pedagógiai Szakszolgálat által kijelölt logopédus
5.10 Helységek használata:
Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a
gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely
a gyermek érkezéskor a gyermek átöltöztetésére és óvodapedagógusnak
felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására, a gyermek távozásakor a
gyermek óvodapedagógustól való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra
szükséges.
Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben a
gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az
intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe,
valamint minden más személy.
A külön engedélyt az óvoda vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli
engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben
tartózkodni.
Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a szülőnek, gondviselőnek a szülői
értekezletre való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely
rendezvényén való tartózkodáskor.
Az óvodában töltött idő alatt a szülők és hozzátartozók csak a folyosókon és
csoportszobákban (váltócipőben) tartózkodhatnak, egyéb helységek használata
egészségügyi okokból nem lehetséges.
46

Az óvoda területére –beleértve az udvart is –égő cigarettával belépni, illetve ott
dohányozni, alkoholt fogyasztani, ittas állapotban tartózkodni tilos.
Az óvoda területére, udvarára élő állatot behozni csak a vezető előzetes
engedélyével lehetséges. Ez a gazdát elkísérő kutyára is érvényes.
Abban az esetben, ha az óvodás gyermekek külső helyszínen tartózkodnak
ugyanezek a szabályok érvényesek. Szülői, hozzátartozó kíséretet elfogadunk, de
mindig az óvodapedagógus irányítása és útmutatásai szerint. Óvodai csoport külső
helyszínen tartózkodása esetén legalább minden 9 főre 1 felnőtt kíséretet kell
biztosítani.
Ha a délutáni benntartózkodás végéig (16.00) nem jönnek a gyermekért, az
óvodapedagógus megkísérli telefonon elérni a szülőt, megtudni a távolmaradás okát.
Sikertelenség esetén az óvodapedagógus az óvodában maradt gyermekkel a szülő
megérkezéséig az óvodában tartózkodik. A 17.00 órakor még ott tartózkodó gyermek
esetében az óvodapedagógus értesíti a hatóságokat.
Az óvoda helyiségeiben, udvarán csak az óvodába járó gyermekek,
óvodapedagógusok felügyelete mellett játszhatnak. A gyermekek szüleikkel,
testvéreikkel az óvoda udvarán nem játszhatnak. Ez alól kivételt képeznek az óvoda
rendezvényei, ekkor a szülővel együtt játszó gyermekért a szülő a felelős.
A gyermekért érkező szülő, vagy nagyobb testvér köteles az óvoda
épületében illetve udvarán tartózkodó gyermekért bejönni és a gyermeket az
óvodapedagógustól átvenni. Az útról bekiabált kikérést, gyermek kihívását, 14 év
alatti testvér beküldését nem fogadjuk el.
A szülő megérkezése után – a balesetek megelőzése érdekében – a
gyermekek nem tartózkodhatnak tovább az óvoda udvarán.
A gyermekeket nagyobb csoportosulások (sok gyerek, barát együtt) nem
kísérgethetik az óvoda épületében és az óvoda területén sem érkezéskor, sem
távozáskor.
A megbotránkoztató viselkedést tanúsító személyt az óvoda dolgozói
felszólíthatják az óvoda elhagyására.

6. A gyerekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51 § (2) bekezdése alapján ha a gyermek az
óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell!
6.1 Igazolt mulasztás
A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha:
- a szülő előzetesen írásban bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy
gyermekét nem viszi el az óvodába, a csoportokban található nyomtatványokon
- a gyermek beteg volt, és ezt a tényt a szülő az orvosi igazolás óvodapedagógus
részére való átadásával igazolja. Az igazolást a gyógyult gyermek közösségbe
vitelének első napján kell átadni. Betegség után a gyermek csak orvosi
igazolással fogadható az óvodában. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a
betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
(óvodalátogatási) kötelezettségének eleget tenni.
– a mulasztást a térítési díj jóváírása miatt is –előre be kell jelenteni a
csoportos óvodapedagógusnak. A térítési díj megállapítása miatt a hiányzást előző
nap reggel 9 óráig kell bejelenteni.
A nevelőtestület döntése értelmében:
•A nevelési évben az iskolai szünetek idejére előzetes bejelentés alapján a gyermek
hiányzását igazoltnak tekintjük.
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Ezen időszakban a tapasztalat azt mutatja, hogy több gyermeket is
szeretnének otthon hagyni, ezért ilyenkor a létszámtól függően összevont
csoportokkal működünk.
6.2 Igazolatlan mulasztás
Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolta, akkor a mulasztás
igazolatlan.
Igazolatlan hiányzás esetén, ha egy nevelési évben 5 nevelési napnál többet
mulaszt a gyermek, az óvoda vezetőjének értesítenie kell:
•A gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot
•A gyermekjóléti szolgálatot
Igazolatlan hiányzás esetén, ha egy nevelési évben 10 nevelési napnál többet
mulaszt a gyermek, az óvoda vezetőjének értesítenie kell:
•Az általános szabálysértési hatóságot, azaz a Járási Hivatalt
Igazolatlan hiányzás esetén, ha egy nevelési évben 20 nevelési napnál többet
mulaszt a gyermek, az óvoda vezetőjének értesítenie kell:
•A tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes gyámhatóságot.
Ebben az esetben a Családtámogatási törvény már hivatkozott előírásának
megfelelően, a gyámhatóság a nevelési ellátás szüneteltetését rendeli el mindaddig,
amíg a szülő a gyermek óvodába járását folyamatos jelleggel nem biztosítja.
Az igazolatlan hiányzásokat követő hatósági értesítések továbbítását követően
– visszamenőlegesen - orvosi, szülői igazolásokat nem áll módunkban
elfogadni.

7. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek
Az étkezési díjak befizetése minden hónapban az előzetesen kijelölt napokon,
és időben a központi konyha épületében készpénzben történik. A térítési díjakkal
kapcsolatos észrevételeiket az élelmezésvezetővel, (intézmény vezetőjével) lehet
megbeszélni.
Normatív (állami) kedvezményben részesül
- a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő család (100%),
- a három illetve több gyermeket nevelő család (100%),
- a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevelő család (100%),
amennyiben
a
jogosultságot
igazoló
határozatot
vagy
okiratot
az
élelmezésvezetőnek (óvoda vezetőjének) bemutatta. Az önkormányzat által
biztosított szociális kedvezményt a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán kell
igényelni.
A térítési díj túlfizetése a következő esedékes térítési díj összegéből levonásra
kerül, így külön visszatérítés csak az intézményi jogviszony megszűnését követően
és térítésmentesség jogosultságának megszerzése után történik.
7.1 A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
 A térítési díjakat a Központi Konyha irodájában lehet befizetni.
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 Az étkezési térítési díj befizetésének, időpontja az óvoda hirdetőtábláján kerül
kifüggesztésre, a befizetés megkezdését megelőzően 2 nappal.
 Hiányzás esetén az étkezés lemondható előző nap 9.00 óráig telefonon vagy
személyesen.
 A lemondás a következő naptól érvényes, és a következő havi befizetéskor
írható jóvá.
 A következő nap étkezőit minden nap 9 óra után az élelmezésvezető
regisztrálja.
 Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem
tarthat igényt.
 A gyermek betegsége esetén az ebéd hazaadása nem lehetséges.
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem
tarthat igényt.

8. Az óvodai elhelyezés megszűnése
2011. évi CXC. törvény 45 § és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 50 § alapján
Az óvodai elhelyezés megszűnik:
- ha a gyermeket másik óvoda átvette (és ezt a befogadó óvoda írásban igazolta,
- ha a gyermeket felvették az iskolába, illetve 7. életévét betölti, (kivétel abban az
esetben ha a gyermek SNI és Szakértői Bizottság javasolta).
- a gyermeket a szülő írásban benyújtott kérelmére-indokolt esetben-a jegyző
felmentette, az óvodai nevelésben való részvétel alól.
- ha a Szakértői Bizottság a gyermek áthelyezéséről döntött.

9. Beiskolázás és értékelés rendje
2011. évi CXC. törvény 45 § és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21 § alapján
Tankötelessé válik az a gyermek: aki adott év augusztus 31 -ig 6. életévét betölti, ha
elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkésőbb az azt követő évben.
A tankötelezettség kezdetéről az óvodavezető, vagy a szülő
kezdeményezésére a felmentést engedélyező szerv dönt.
Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra március 25-ig.
Az Nkt. 45.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján
kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a
gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét
az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező
szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői
bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a
kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására
nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben
történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.”
A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott
iskolába beíratni.
A fenntartónak megküldi az óvoda vezetője a tanköteles korú gyerekek
névsorát november 20-ig, majd az iskolai beíratás után az érintett iskolaigazgatókkal
egyeztet. A fenntartó jelzése alapján, ha van olyan a körzetben lakó óvodaköteles
korú gyermek akit nem járatnak óvodába, a város jegyzője szólítja fel a szülőt
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kötelezettségének teljesítésére, ugyanígy járunk el mint az óvodai mulasztások
esetén.
A gyermekek értékelését óvodapedagógusok végzik évente minimum két
alkalommal, a gyermekenként vezetett személyiség lapon megfigyeléseik alapján.
Lelki, szociális, mentális, és értelmi fejlettséget a csoportban dolgozó pedagógusok
szakmai véleménye alapján állapítja meg a nevelőtestület.
Az értékelés fontos közösségalakító tényező. Az óvodában a pozitív értékelés
az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel
erősíthetők leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásai, és ezzel alakíthatók ki a
pozitív motivációk.

10. Az óvoda hagyományai
Az ünnepek és hagyományok ápolása az intézmény valamennyi
dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. Célja az intézmény meglévő hírnevének
megőrzése, illetve növelése. A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület
feladata, mely tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény
hagyományai fennmaradjanak. Formái az ünnepségek rendezvények, egyéb
kulturális események.
Ünnepeink: Mikulás, karácsony ünnepköre, farsang, Március 15, húsvét, anyák
napja, nagycsoportosok búcsúztatása, pedagógus nap.
Hagyományaink: gyermeknap, gyermekek születésnapjai, kirándulás, jeles napokról
való megemlékezés (Víz napja, Föld napja, Madarak Fák napja).
Fent jelölt alkalmakkor kérjük a szülői ízlésnek megfelelő ünnepi viseletet, a
nagycsoportosok búcsúztatásakor fehér felsőt és sötét aljat kérünk.

11. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása
Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a
felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, különbözőségét, tudják
kifejezni magukat, legyenek képesek alkalmazkodni is.
Az esetleges konfliktusokat a kommunikáció útján, pozitív felnőtt minta alapján
oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is
ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben (pl. ne tegyenek a gyerek előtt
indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, az óvodára, az ott dolgozó
felnőttekre, ne biztassák gyermeküket tettlegességre).
Probléma, konfliktus esetén keressék meg a csoport óvodapedagógusait,
vagy ha szükséges, az intézményvezetőt, hogy közösen keressünk megoldást.
11.1 Együttműködés a szülőkkel
Annak érdekében, hogy gyermekeiket eredményesen neveljük, szükségünk
van az Önök együttműködésére, nyitottságára. Fontos a közös nevelési elv
kialakítása a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében.
A szülőknek lehetőségük van az óvodában folyó nevelőmunka alakításában,
ezért kérjük, hogy vegyenek részt a megfelelő fórumokon, nyílt rendezvényeinken
ahol aktív részvételükkel, javaslataikkal elősegíthetik a közös gondolkodást.
Alkalmaink:
- szülői értekezletek
- fogadóóra
- óvodai és csoport rendezvények.
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A szülőkre, a gyermekekre és az óvoda dolgozóira egyaránt vonatkozik emberi
jogaik és méltóságuk tiszteletben tartásának kötelezettsége. Az intézmény minden
alkalmazottja közfeladatot ellátó személy, így büntetőjogi védelem alatt áll.
11.2 A gyermeki fejlődés mérésének, értékelésének rendje
A pedagógusok a gyermek értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődésének
eredményét, érzelmi, akarati tulajdonságait, társas kapcsolatainak alakulását,
önállóságának fokát folyamatosan figyelemmel kísérik és írásban rögzítik. (legalább
félévenként)
A mérő-értékelő munkánk a különböző tevékenységekben való megfigyelés,
és mérés módszerén alapul, melyet legalább évenként végzünk több területen. Az
eredményekről fogadó órákon, megbeszélések alkalmával tájékoztatják a szülőket.
Az iskolaérettség megítéléséhez a pedagógus, szükség esetén a logopédus
és fejlesztő pedagógus, - a szülő (gondviselő) beleegyező nyilatkozata alapján –a
Pedagógiai Szakszolgálat szakemberi elvégzik az iskolaérettségi vizsgálatot.
A vizsgálatok eredményével kapcsolatban fogadó órát biztosítanak a szülők részére.
11.3 Tájékoztatás
Az óvoda és a csoportok által szervezett programokról, rendezvényekről,
időpontokról a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk a faliújságokon. Kérjük, hogy ezt
naponta kísérjék figyelemmel. A dokumentumokkal kapcsolatban a szülők a
fogadóórák alkalmával az óvodapedagógusoktól és az intézményvezetőtől kérhetnek
tájékoztatást.
A pedagógiai programról és a házirendről minden nevelési év első szülői
értekezletén tájékoztatást nyújtunk. Felmerülő kérdéseikkel, javaslataikkal szóban,
vagy írásban, személyesen vagy választott tisztségviselők útján forduljanak
elsősorban gyermekük óvodapedagógusaihoz, és az intézményvezetőhöz.
A szülők számára írott információ az óvoda területén csak az intézményvezető
engedélyével helyezhető ki.

12. Fakultatív hit és vallásoktatás
Megszervezése legalább 8 szülő igénye esetén valósulhat meg, ez iránti
kérelmet az érintettek aláírásával ellátott írásos formában kell kérelmezni az óvoda
vezetőjénél. Az óvoda zavartalan működése érdekében 9.00-11-30 óra között
biztosítható helyiség az óvodában.
Ezután a megjelölt egyház képviselőjével történik egyeztetés a
megvalósításról.
A külön foglalkozás kezdetekor az óvodapedagógus átadja a gyermeket az
oktatónak, mely időponttól kezdve résztvevő gyermekekért ő felel. Kötelessége a
foglalkozás végén a szülőnek átadni vagy az óvodapedagógushoz visszakísérni a rá
bízott gyermeket.

13. Kártérítési, anyagi felelősség
Abban az esetben, ha a gyermek a szülő átvétele után vagy a reggeli
érkezéskor okozza a kárt a szülő felelőssége azt megtéríteni (a gyermek felügyelete,
felelőssége őt terheli).
A kártérítési felelősséget a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló rendelet 53. §-ban foglaltak alapján érvényesíti az
intézmény.
A gyerekek kerékpárjait, rollereit a kialakított helyen lezárva helyezzék el. Lezárás
nélkül otthagyott kerékpárokért, rollerekért felelősséget nem tudunk vállalni!
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Az óvoda és a család együttműködése, a nyugodt légkör biztosítása, az óvoda
nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges a házirend szabályainak
betartása az intézménnyel jogviszonyban álló minden személynek.

14. A házirend nyilvánossága
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 82 § alapján
Beiratkozáskor minden szülő betekintésre megkapja az óvoda házirendjét.
14.1 A házirend hatálya és hatályba lépése
Területi hatálya: az intézmény épülete és udvara, egyéb óvoda épületén kívüli
rendezvényekre ahol a gyermekekkel tartózkodunk, és az oda-vissza való
közlekedésre.
Személyi hatálya: Az óvodába beiratkozott gyermekek, szüleik, hozzátartozóik.
2015. szeptember 1-től visszavonásig.
Időbeli hatálya: A gyermekek és szüleik vonatkozásában az intézményi gyermeki
jogviszony kezdetekor keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony
megszűnéséig tart. Kiterjed a teljes nevelési évre.
Felülvizsgálat, értékelés időpontja: évente
Módosítás előírásai:
Törvényi változás esetén.
Ha a felülvizsgálat ezt indokolja.
A nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a nevelőtestület dönt a
módosítás elfogadásáról.
Írásbeli előterjesztés nevelőtestületnek, óvodavezetőségnek.
Nyilvánosságra hozatala:
A fenntartó és a partnereink által megtekinthető a vezetői irodában és minden
csoport szobában.
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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.1Bevezetés:
Az óvoda a partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony
kezelése és kivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés módjáról szóló szabályzatát.

2.1A szabályzat célja:
A panaszkezelési szabályzat célja, hogy referencia intézményi partnereink elégedettsége és
igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében a fontos visszajelzéseket tartalmazó
panaszok kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves
részévé váljon a referencia intézményi tevékenységeknek, az intézményi minőségirányítási
folyamatoknak.

3.1Alapelvek
Intézményi gyakorlatunk alapkövetelménye partnereink felvetéseinek gyors kivizsgálása és a
feltárt hibák orvoslása. A beérkezett észrevételeket elemezzük, és ennek eredményeit
felhasználjuk szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez. A panaszokat és a panaszosokat
megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárások keretében és szabályok szerint
kezeljük. A panaszkezelésnek gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell lennie, amelynek
során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt minél előbb orvosolni
kell.

2. A PANASZKEZELÉS MENETE
2.1A panasz bejelentése
A bejelentés módjai:
 Szóbeli panasz:
Személyesen hétfőtől péntekig, 8:00 – 14:00 óra között. Az óvoda vezetőjénél
telefonon hétfőtől péntekig, 8:00 – 14:00 óra között. Telefon: 48/442-042
 Írásbeli panasz:
Személyesen, vagy más által átadott irat útján hétfőtől péntekig, 8:00 – 14:00 óra
között.
 Az óvoda vezetőjénél postai úton bármikor. Az óvoda címére: Borsodnádasdi
Mesekert Óvoda 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 11.
 Elektronikus levélben: bnovoda@gmail.com
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2.2A panasz kivizsgálása és megválaszolása
A szóbeli panaszt az óvoda haladéktalanul megvizsgálja és a lehető legrövidebb időn belül
orvosolja. Ha a partner a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, az óvoda a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati
példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén a partnernek átadja, telefonon közölt
szóbeli panasz esetén megküldi. Egyéb szóbeli panasz esetén, az írásbeli panaszra vonatkozó
szabályok szerint járunk el. Írásbeli panasz esetén azt érdemben megvizsgáljuk és a panasszal
kapcsolatos álláspontunkat, az érdemi döntést/intézkedést pontos indoklással ellátva a panasz
közlését követő 15 napon belül írásban megküldjük a partner részére. Igény esetén a
kivizsgálás eredményéről telefonon vagy emailben is értesítést küldünk.

3. PANASZNYILVÁNTARTÁS
 A partnerek panaszairól és az azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást
vezetünk, amely az alábbi adatokat tartalmazza:  a panaszos (intézmény/személy)
adatait  a panasz leírását, tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését  a panasz
benyújtásának időpontját és módját  a panasz orvoslására szolgáló intézkedés
leírását, elutasítás esetén annak indoklását  a panaszügy intézéséért, illetve az
intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) megnevezését, valamint az intézkedés
teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét  a kivizsgálás során beszerzett
információkat és esetleges szakvéleményt  a panaszban megjelölt igényről való
döntést  a panasz megválaszolásának időpontját és módját  a panaszkezelés
elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat (pl. panasz oka,
gyakorisága)
 Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról
készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három évig archiváljuk,
ezt

követően

az

adathordozókat

(okiratokat)

selejtezzük.

A

panaszügyi

nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panasz regisztrálásának és
elbírálásának célját szolgálják. Felkészülünk a regisztrációjára és megkezdődik a
panasz kivizsgálása, a hiányzó információk, szakvélemények stb. beszerzése.
Amennyiben valamennyi fontos információ rendelkezésre áll, a vizsgálati szakasz
lezárul és sor kerül a döntéshozatalra.
 A döntés lehet:  a panasz elfogadása  panasz részbeni elfogadása  panasz
elutasítása. A döntéshozatalt a válasz elkészítése és megküldése követi írásos
formában (írásban, faxon, e-mailben)
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4. A PANASZKEZELÉS FOLYAMATA
A panasz benyújtása: regisztráció, kivizsgálás, döntés, válasz, elemzés.

5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
A panasz elutasítása esetén az óvoda a partnert írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával
milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
6.1 A szabályzat elérhetősége
Jelen panaszkezelési szabályzatát a fenntartó honlapján) elérhetővé, illetve közzéteszi.
6.2 Hatálybalépés
Jelen szabályzat 2018. szeptember 1. napjától hatályba lép.
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