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1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
Célja, hogy meghatározza a Don Bosco Nővérek Szent Család Óvoda, mint közoktatási
intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a munka
megszervezését, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon
rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a
gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat
erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása.
Biztosítja: - a szervezeti felépítés kialakítását,
- a működés közben megvalósítandó rendezettséget,
- az alkalmazottak számára követendő magatartási szabályokat,
- az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget a benne foglaltak végrehajtására.

2. Az SZMSZ hatálya
Jelen SZMSZ hatálya kiterjed az Intézmény vezetőjére, valamennyi alkalmazottjára, az
óvodába járó gyermekek közösségére, a gyermekek szüleire, vagy törvényes képviselőjére. Az
SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel
kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. Az SZMSZ előírásai kötelező
erővel bíró szabályok, az SZMSZ belső jogi normának minősül.
3. Az SZMSZ jogszabályi alapja










az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, és módosításai
az 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről és módosításai,
a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről,
1992. évi LXIII. tv. A személyes adtok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról,
119/2003. (VIII. 14.) Kormányrendelet az általános gyermek- és ifjúsági
balesetbiztosításról.
1992. évi LXIII. tv. / Avtv.
1995. évi LXVI.tv. / Ltv.
335/2005. ( XII. 29.) Korm. r. a közfeladatot ellátó szervek iratkezeléséről
1959. évi IV. tv. / Ptk.
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1997. évi XXXI. Tv / Gyvt.
2/2005. ( III. 1.) OM sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelveiről;
137/1996. ( VII. 28.) Korm r. Az óvodai nevelés alapprogramjáról;
az 1999. évi LXVIII. törvény a reklámtevékenység szabályozásáról,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről
2012. évi CXVIII tv A gyermekvédelmi tv módosításáról

4. Az SZMSZ hatályba lépése
Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.
Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban szervezeti és működési tekintetben
változás áll be, illetve ha a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz. A
módosítás alkalmával az eljárási rendet a Köznevelési törvény határozza meg. A
hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az óvoda korábbi SZMSZ-e.

AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

II.

1. Az intézmény adatai:


Az intézmény neve:

Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája



Az intézmény címe:

1028 Budapest, Templom u. 7.



Az intézmény típusa:

Napköziotthonos Óvoda



Az intézmény alapítója és fenntartója: Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek



Az alapító és a fenntartó címe:

1029. Budapest, Templom köz 1.



Az intézmény felügyeleti szerve:

a Fenntartó



Az alapító okirat kelte:

2005. június 16.



Az alapító okirat módosítása:

2012. december 10. száma: 2012/5



Az intézmény tevékenységei:

száma: 6./2005

8510 Iskolai előkészítő oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés: óvoda, max 100 fő)
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
5629 Egyéb vendéglátás (munkahelyi, óvodai étkeztetés gyermekek, alkalmazottak részére)
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8891 Gyermekek napközbeni ellátása (óvoda) max. 100 fő
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9491 Egyházi tevékenység (vallásoktatás, keresztény szellemű nevelés)


Működési engedély: Az Intézmény jogszerű működését a II. kerületi
Önkormányzat Jegyzője 1-1065/3/2005. Ikt. sz. határozatával jóváhagyta.

Működési engedély (módosítása) száma: BPB/012/04980-4/2013.


OM- azonosító:

064274

Az Intézmény neve, bélyegzőfelirat lenyomata:
Don Bosco Nővérek
Szent Család Óvodája
1028 Budapest, Templom u. 7.
Tel./fax: 397-30-39
Adószám: 18084159–2-41
Körbélyegző felirata és lenyomata:
Don Bosco Nővérek
Szent Család Óvodája
1028 Budapest, Templom u. 7.
Bélyegző pontos lenyomata és felirata:
Don Bosco Nővérek
Szent Család Óvodája
1028 Budapest, Templom u. 7.
Az Intézmény bélyegzőjének használatára jogosultak:


Képviselő



Óvodavezető



Óvodavezető helyettes óvónő



Óvodatitkár
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Az Intézmény jelképe:

2. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Az Óvoda három éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, legkésőbb 7
éves korig nevelő intézményként ellátja a katolikus óvodai neveléssel, a gyermekek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat.
Az óvodai nevelés – az általános nevelési elveken túl – a Bosco Szent János által lefektetett
katolikus keresztény pedagógiai elvekre épül, amely a „Megelőző nevelési módszerben”
fogalmazódik meg.
Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenység:
Igény alapján a gyermekek részére néptánc, fejlesztőtorna szervezésének lehetőségét
biztosítja.
A Fenntartó az óvodai csoportok számát négy csoportban határozta meg.
A felvehető maximális gyermeklétszámot 100 főben engedélyezte a II. ker. Önkormányzat
jegyzője.
Az Intézmény működési területe: elsősorban a II. kerületben Pesthidegkúton lakó 3-7 éves
gyermekek óvodai nevelése.
Az Intézmény felvételi körzethatárral nem rendelkezik.
Az Intézmény jogállása: önálló jogi személy.
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Az Intézmény gazdálkodási jogkörét, a gazdálkodással összefüggő jogosítványait a Fenntartó
az alábbiakban határozta meg:


A Fenntartó az intézményt önálló gazdálkodással ruházta fel, az éves
beszámolóját a fenntartó hagyja jóvá. (Önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási
jogkörrel, valamint önálló bankszámlával rendelkező nem költségvetési szerv.)



Az Intézmény tárgyi adómentes tevékenységet folytat.



Számlaszám: CIB 10702019-68330132-51100005



áfa-alanyiság tárgya: Az Általános Forgalmi Adó Törvény 22-29.§-a szerint az
általános adózási szabályok alapján.
A Társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXTv. 2.§. alapján a
törvény hatálya alá nem tartozunk.

A feladatellátást szolgáló vagyon:


A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a Pesthidegkúti Ófalui
Római Katolikus egyházközség tulajdonában lévő telken, (hrsz.54320, használati
jog megszűnik az építtető, használó, vagyis a Segítő Szűz Mária Leányai, Don
Bosco Nővérek szerzetesrend megszűnésével) a Don Bosco Nővérek tulajdonát
képező óvodai épület.



A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában leltár szerint
nyilvántartott, a kötelező eszköznormában előírt nagy értékű tárgyi eszközök.

Vállalkozási tevékenység:


Az Óvoda a rendelkezésre álló helyiségeket a fenntartó hozzájárulásával egy
naptári évnél nem hosszabb időre bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van
lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőmunkát. A
bérbeadásnál elsődleges szempont, hogy a gyerekek képességfejlesztésének
növelése érdekében szervezett tevékenység legyen.

Vagyon feletti rendelkezési joga:


Az Óvoda a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
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3. Az intézmény vezetésének rendje
Képviselő- független nevelési vezető FMA
Az Intézmény hivatalos képviseletére jogosult személy.
Don Bosco Nővérként Fenntartó kirendeléséből irányítja az Intézmény szalézi nevelését,
valamint teljes jogkörrel és felelősséggel bír pedagógiai és tanügy-igazgatási téren, a
munkaköri leírásában meghatározott módon. Jogkörét, felelősségét, feladatait a Fenntartó
diszpozícióval határozza meg.
Biztosítja a zavartalan munkavégzéshez szükséges feltételeket. Hatáskörébe tartozik a
rendelkezésre álló (a Fenntartó által meghatározott) költségvetés alapján az Intézmény
működéséhez szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása.
Felelős az Óvodavezetővel közösen az Intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az
ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a szükséges szervezeti feltételek megteremtéséért, az
Intézmény zavartalan működéséért. Felelős a Don Bosco szellemében a katolikus értékrend
megteremtéséért, megőrzéséért.
Felel az Intézményben folyó pedagógiai munkáért, az ellenőrzési, önértékelési rendszer
kialakításáért, működéséért. A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek
megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért.
Gondoskodik arról, hogy az Intézményi munka folyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés
biztosítva legyen.
Különösen felelős a gyermekekkel való egyenlő bánásmód megköveteléséért a gyermekek
érdekeinek

elsőbbségéért,

a

gyermek

és

ifjúságvédelmi

feladatok

ellátásáért,

a

gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek egészségügyi vizsgálatának ellátásáért. A
méltányos és keresztény ügykezelésért és döntésért.
Dönt minden olyan ügyben, amely az Intézmény működését érinti, és a jogszabály nem utalja
az Óvodavezető hatáskörébe.
Feladatkörébe tartozik különösen: (a Fenntartóval egyeztetve)
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az Intézmény katolikus szellemiségének kialakítása és megőrzése,



óvodai szintű munkatervek elkészítése illetve elkészíttetése,



nevelőtestület vezetése, nevelő-oktató munka irányítása és ellenőrzése,



jelen szabályzatban, házirendben a szükséges módosítások alkalmazása, a
szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása,



nevelőtestületi értekezletek előkészítése és levezetése,



a tanév beosztásának meghatározása, kirándulások engedélyezése,



beiskolázások megszervezése és lebonyolítása,



panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálása,



csoportlátogatások engedélyezése,



a nevelőtestületi tagok továbbképzésének, évenkénti lelkigyakorlaton való
részvételének biztosítása,



felelős az egyházi, a nemzeti és az óvodai ünnepek méltó megszervezéséért,



felelős a Fenntartó, a püspökkar, a minisztérium és a kerületi oktatási hatóságok
részére jelentések előkészítéséért,



javaslattevés a Fenntartó részére az egyházi kitüntetések adományozására,



továbbtanulás engedélyezése,

Képviseli

az

Intézményt,

és

kapcsolatot

tart

fenn

a

hivatalos

személyekkel.

Intézményképviseleti jogkörét átruházhatja a helyettesére, a munkaközösség vezetőre,
minőségügyi vezetőre, valamint meghatározott körben az Óvoda más alkalmazottaira. Az
alkalmazottak foglalkoztatására, élet – és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja.
Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében az óvodavezetőre vagy az
intézmény más alkalmazottaira átruházhatja.
Az óvodavezető kizárólagos hatáskörében általában nem helyettesíthető feladatok:
o Kötelezettségvállalási jogkör,
o Utalványozási jogkör,
o Fenntartó előtti képviselet.
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Távolléte esetén az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó.
Óvodavezető
Az Intézmény vezetője a fenntartó által kerül kinevezésre (meghatározott ideig), aki egyben
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
Megbízására, alkalmazására a Munka törvénykönyve és a Közoktatási törvény és a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló egyházi intézményekre vonatkozó rendelkezései,
valamint az SZMSZ előírásai az irányadók.
Jelen esetben az Intézmény vezetője kötetlen munkaidőben és teljes munkarendben látja el
feladatait. Diszpozíciója szerint, az intézmény hivatalos képviselőjével irányítja és ellenőrzi
az intézmény működését jogi, gazdasági és pedagógiai téren.
Távolléte esetén az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend az irányadó.
4. Az intézmény működési alapdokumentumai
A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg.
4. 1. Az alapító okirat,
mely tartalmazza az Óvodára vonatkozó legfontosabb alapítói rendelkezéseket, az Intézmény
legfontosabb jellemzőit, biztosítja az Intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését.
Az óvoda pedagógiai programja,

4. 2.

mely biztosítja az intézmény szakmai működését, feladatait - az országos óvodai nevelési
program alapján -, tartalmazza:


az óvoda nevelési alapelveit, céljait, feladatait,



azokat a katolikus nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják Don
Bosco „Megelőző módszere” alapján a gyermek személyiségének fejlődését,
közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését,



a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet,
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a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit,
továbbfejlesztésének lehetőségeit,



a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök
és felszerelések jegyzékét.

4. 3.

Az Intézmény minőségi munkájának irányítása

A nevelő és fejlesztő munka segítése érdekében belső SZAKMAI, PEDAGÓGIAI
munkacsoportot hoztunk létre 2012 / 2013 –as nevelési évben. Mottónk: „Tudsz fütyülni?!…”
Don Bosco
Célunk, hogy a munkacsoportunk irányvonalat adva, komplex módon átfogja óvodai
életünket. Különösképpen azért, hogy Don Bosco pedagógiai módszerét munkánkban
eredményesen alkalmazzuk, lelkiségében elmélyedjünk.
A donbosco-i lelkületben átértelmezzük, az un. belső ellenőrzési tervet, mely magába foglalja
az Önértékelési rendszert, ill. biztosítjuk, hogy az óvodapedagógusok, a nevelőközösség
szakmailag minőségi munkát végezzenek. Fontosnak tartjuk, hogy törekvéseink megvalósítása
első sorban pedagógusaink és a gyermekeink teljes személyiségéhez alkalmazkodjon.
Megbeszélések gyakoriassága: havi rendszerességgel.
Hónap utolsó csütörtökén: 13.30-tól -14.00-ig.
Tagok: Vidáné Nagy Mária óvodavezető
Egyházy Katalin független nevelési vezetője
Bartos Csilla óvodapedagógus
Hegedűsné Szollár Adrienn óvodapedagógus
Locher Tiborné óvodapedagógus

Feladataink:
- Don Bosco lelkiségnek megvalósulása.
- Pedagógusok szakmai minőségi munkájának fejlesztése.
- Gyermek életkori sajátosságok figyelembe vétele, a gyerekközpontúság megvalósítása a
munkánkban.

12

Don Bosco Nővérek Szent Család Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

4. 4. Az Óvoda éves pedagógiai munkaterve
Az Intézmény hivatalos feladatsora, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához
szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök
megjelölésével.
Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezető készíti el. A Fenntartó és a nevelőtestület
véleményezi, megvitatja, kiegészíti, és a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten fogad
el. A fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.


Az éves munkaterv tartalmazza:


A kiinduló helyzetképet



A pedagógiai munka hangsúlyos területeit, az adott nevelési évben



A stratégiai tervet, mely az alábbi pontokra terjed ki:


szakmai programok,



rendezvények,



kapcsolattartási formák, programok,



feladatelosztás a nevelőtestületben.



Gazdálkodást, fejlesztést



Az ellenőrző, értékelő tevékenységek ütemezését.

4. 5. Munkaügyi Szabályzat:
Tartalmazza az óvodai alkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait.
4. 6. Házirend:
Az óvodai élet részletes szabályozását az SZMSZ mellékleteként található házirend határozza
meg.
A házirendet az óvodavezető készíti el, és a nevelőtestület elfogadása után a Fenntartó hagyja
jóvá. Az elfogadáskor, módosításkor, a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol.
Minden évben a nevelési év megkezdése előtt aktualizálásra, frissítésre kerül, a szülők és a
nevelőtestület véleményének figyelembe vételével. A házirendet a beiratkozó gyermekek
szülei megkapják.
A házirend betartása a pedagógiai program megvalósítása érdekében minden óvodahasználó
számára kötelező.
A házirend megállapítja:
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a gyermekek napirendjét, a foglalkozások rendjét,



az óvoda által elvárt mindenkori viselkedési és magatartást,



a gyermeki jogokat, és gyakorlati módjukat,



a kötelezettségeket és ezek végrehajtási módját,



a távolmaradások igazolásának módját,



a helységek és az óvodai területek használati rendjét,



szükségtelen dolgok bevitelének tiltását,



a kártérítések rendezésének módját.

4. 7. Dokumentumok kötelező nyilvántartása
A nevelési-oktatási intézményben végzett hagyományos - papír alapú -, valamint elektronikus
ügyintézés, továbbá az iratkezelési-, hitelesítési rendje az Iratkezelési Szabályzatba került
rögzítve.
Az Intézmény a kötelezően előírt nyomtatványokat a törvény előírása szerint őrzi meg és tartja
nyilván.
4. 8. Tájékoztatás a pedagógiai programról, az SZMSZ –ről, a házirendről, a szakmai
pedagógiai munkacsoportról: a dokumentumok elhelyezése
Az Intézmény köteles a honlapon a működési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni,
hogy az alkalmazottak, a szülők, érdeklődők tájékozódhassanak a helyi nevelési tervről,
programról, rendszabályokról. A dokumentáció hivatalos tárolási helye az intézményvezető
irodája. Az irodában az alábbi dokumentumokból található egy-egy hitelesített példány.
-

Nevelési program,

-

SZMSZ és mellékletei,

-

Szakmai, pedagógiai munkacsoport programja,

-

Házirend

-

Éves munkaterv.

A dokumentumok hozzáférhetőségét az érdeklődők számára oly módon kell biztosítani, hogy
az iratok helyben olvashatók legyenek.
Tanévnyitó szülői értekezleten a vezető vagy óvodapedagógus tájékoztatást ad a pedagógiai
programról. A házirend egy példányát minden szülő megkapja a gyermeke óvodába történő
beiratkozáskor, illetve annak érdemi változása esetén.
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III. AZ ÓVODA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA
1. Az óvodavezetés szerkezeti felépítése:
A szervezeti felépítésében is tükröződik a szalézi nevelési intézményekre jellemző struktúra.
Szalézi

asszisztencia,

kölcsönös

együttműködés,

folyamatos

dialógus,

kompetenciák felelőségi körökben való érvényre juttatása.
A Fenntartó, szakértők bevonásával ellenőrzi az Intézmény működését.
Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek
Alapító, Fenntartó

KÉPVISELŐ
Független nevelési vezető
FMA

ÓVODAVEZETŐ

Szakmai, pedagógiai
munkacsoport

Óvodavezetőhelyettes

Óvodapedagógusok

Technikai dolgozók

15

Óvodatitkár

a
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2. Az Óvoda vezetőségének tagjai:
 Képviselő, független nevelési vezető
 Óvodavezető
 Óvodavezető helyettes óvónő
Az Óvoda vezetősége az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív-, véleményező- és
javaslattevő joggal rendelkezik.
Az Óvoda vezetőségének tagjai a belső önértékelési rendszer elemeire építve, ellenőrzési
feladatokat is ellátnak. Munkájukat segíti a szakmai, pedagógiai munkacsoport.
3. Gazdasági szervezet felépítése és feladatainak meghatározása

Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek
Alapító, Fenntartó

Képviselő, Óvodavezető

Óvodatitkár

Könyvelő, gazdasági megbízott

Az Intézmény nem alkalmaz gazdaságvezetőt, a gazdasági feladatok megosztását a
munkaköri leírások tartalmazzák.
Az Óvodavezető a képviselővel közösen felel az Intézmény gazdasági tevékenyégéért.
A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat – intézményen belül- a képviselő és az óvodatitkár
látja el.
A Képviselő gondoskodik az óvoda épületének, berendezéseinek, udvarának karbantartásáról,
fejlesztéséről, a közegészségügyi, a munka- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően.
Ellenőrzi az étkezési díjak szabályos kezelését, az étkezés lebonyolítását, a munka- és
tűzvédelmi oktatást. Ellenőrzi a vagyonnyilvántartást, elrendeli a leltározást, a selejtezést,
javasolja a felújítást, biztosítja a karbantartást. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az
óvodatitkár és a könyvelő között osztja meg.

16

Don Bosco Nővérek Szent Család Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Intézmény könyvelését, valamint a költségvetés elkészítését megbízott külső könyvelő
végezi. A könyvelő havonta lekönyveli a pénztár és a bank számláit. Részletes főkönyvi
kivonatot készít az óvoda takarékos gazdálkodásának segítésére. Havonta számfejti a
dolgozók illetményét a munkából való távolmaradás alapján. Évente elkészíti a dolgozók
adóbevallását. Évente elkészíti az éves beszámolót és a mérleget. Gazdasági kimutatásokat
készít a Fenntartó, az Óvoda részére. Elkészíti a dolgozók APEH bevallását, a havi és éves
statisztikákat. Kilépő dolgozók pénzügyi papírjait elkészíti.
A Fenntartó, szakértő bevonásával ellenőrzi az Intézmény gazdálkodását, minden évben a
központi pénz elszámolása előtt, könyvvizsgálói ellenőrzést végez.
4. Az óvodavezető
Az óvoda vezetőjét a Fenntartó bízza a képviselővel közös irányítói feladatok ellátásával.
A szalézi asszisztenciával együtt az óvodavezető felelős az Intézmény szakszerű és törvényes
működéséért.
Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a közoktatási törvény, az óvoda belső
szabályzatai, valamint a Fenntartó határozza meg.
Az óvodavezető megbízása az Óvoda, alapító okiratában megfogalmazott módon, és a
Fenntartó által meghatározott időtartamra szól.
Gyakorolja a munkáltatói- és tanügy-igazgatási jogokat.
Feladatkörébe tartozik a képviselővel egyeztetve


munkáltatói jogok gyakorlása a Fenntartóval egyeztetve történjen: alkalmazotti
jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, besorolás, jutalmazás,
fegyelmi, kártérítési jogkör gyakorlása,



szabadság, rendkívüli szabadság ügyében döntés,

Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az Intézmény
más alkalmazottaira átruházhatja.
Az óvodavezető kizárólagos hatáskörében általában nem helyettesíthető feladatok:
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o Munkáltatói jogkör,
o Fenntartó előtti képviselet.
A vezetői feladatokat az alábbi személyek között oszthatja meg:


Képviselő, független nevelési vezető



Óvodavezető helyettes óvónő,
5. Óvodavezető helyettes óvónő:

Az óvodavezető helyettes megbízását a képviselő egyetértésével az óvodavezető adja.
Az óvodavezető helyettes óvónő megbízást az Intézményben, határozatlan időre alkalmazott
pedagógus kaphatja, a megbízás határozott időre szól.
A vezető vagy a képviselő távollétében teljes felelősséggel korlátozott jogkörben - el nem
halasztható ügyek intézésével - ellátja az óvodavezetői teendőket. Az óvodavezető tartós
távollétében, teljes jogkörrel helyettesíti az óvodavezetőt. Tartós távollétnek minősül a két
hetet meghaladó távollét.
A vezető vagy a képviselő jelenlétében és távollétében az óvoda érdekeit és a közös
álláspontot képviseli. A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított
tevékenység irányításában.

Feladatköre:
 Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok betartásáról.
 A szakmai, pedagógiai munkacsoport egyik felelőse, irányítja a pedagógiai
feladatok szakszerű végrehajtását. Megbízása alapján részt vesz a nevelőmunka
ellenőrzésében, értékelésében, motiválja a minőségi munka kialakításában való
aktív együttműködést.
 Segít a munkaterv összeállításában. Az óvoda dokumentumai összeállításának
előkészítésében részt vállal.
 Nyílván tartja a szabadságokat, összeállítja a helyettesítések rendjét.
 Összesíti a gyermekvédelmi, balesetvédelmi nyilvántartásokat.
 Ellenőrzi a munkafegyelmet és az egészségügyi előírások megtartását.
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 A csoportokon belüli információáramlást segíti, koordinálja az óvónőket
adminisztrációs és szakmai téren.
 Az óvónői értekezleten az aktuális feladatokról, tapasztalatcseréről egyeztet a
vezetővel.
 A technikai személyzet munkáját közvetlenül irányítja, munkarendjüket
megszervezi, tervezi, ellenőrzi.
 Szükség szerint képviseli az Óvodát a vezető megbízása alapján a vezetői
értekezleteken vagy egyéb rendezvényeken.
 A nevelési és munkatársi értekezletekről jegyzőkönyvet vezet, jelentéseket,
pedagógiai anyagokat gépel az óvodavezető útmutatása alapján.
 A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival tapasztalatcserét folytat, elősegíti a
teljes körű szakmai hatékonyságot.
 Az óvodai életünk színességét, fotózásával örökíti meg.
6. Vezetők helyettesítés rendje:
A kötetlen munkaidőben és teljes munkarendben alkalmazott óvodavezető távolléte esetén a
vezetői jogkör gyakorlása az alábbi módon valósul meg:
Teljes vezetői jogkör gyakorlását a képviselő, vagyis a független nevelési vezető látja el.
Az óvodavezető helyettes távolléte esetén az óvodavezető helyettesítési feladatokat az
Óvodában dolgozó, rangidős óvodapedagógus látja el. Intézkedési jogköre a gyermekek
biztonságos megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
A reggeli és délutáni ügyeleti időben, a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a
munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb
fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult.
7. Az óvoda dolgozói
Az Óvoda dolgozóit a törvényi előírás alapján a megállapított munkakörre a Fenntartó által
engedélyezett létszámban az Óvoda vezetője alkalmazza. Az Óvoda dolgozói, munkájukat
munkaköri leírás alapján végzik. Az Óvodában alkalmazottak köre: képviselő- független
nevelési vezető, óvodavezető, óvodavezető-helyettes, óvodapedagógusok, konyhai kisegítő,
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gondnok-karbantartó.

A

pedagógiai

munkát

segítők:

dajkák,

pedagógusasszisztens,

óvodatitkár.
Az intézmény elvárja dolgozóitól a tanúságtevő életet az evangélium értékeiről. A helyi
egyházközségbe, az egyházközség életébe való bekapcsolódást (vasárnapi szentmisén, lelki
napokon, egyházközségi ünnepeken, kirándulásokon való részvétel).
Munkaügyi szabályzat melléklete az Intézmény dolgozóinak munkaköri leírása.

IV. AZ ÓVODA KÖZÖSSÉGEI
Az Intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét, a kapcsolattartás rendszeres formáit a
megbízott óvodapedagógusok segítségével az óvodavezető fogja össze. Az Óvoda
közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres időpontokat az Óvoda éves munkaterve
tartalmazza.
1. A nevelőtestület
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási
kérdésekben az Intézmény legfontosabb tanácsadó és határozathozó szerve.
A nevelőtestület tagja az Óvoda valamennyi óvodapedagógusa és a nevelőmunkát közvetlenül
segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja.
Az Óvoda nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az Óvoda működésével kapcsolatos
ügyekben, a közoktatási törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben
döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A nevelőtestület tagjai alkotó módon együttműködnek a nevelőmunka fejlesztésében a
nevelőtestületi egység kialakításában.
A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik


a pedagógiai program módosítása és elfogadása,



szervezeti és működési szabályzat módosítása és elfogadása,



az Óvoda éves munkatervének elfogadása,



nevelési intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadása,



a házirend elfogadása,



minőségi munka fenntartása,
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saját feladatainak és jogainak részleges átruházása.

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Nevelőtestületi feladatok:


a pedagógiai program feladatainak minőségi megvalósítása,



a Don Bosco „megelőző módszere” alapján a gyermekek katolikus nevelése,



a gyermekek személyiségének, képességeinek fejlesztése, fejlődésük nyomon
követése,



a szülők, alkalmazottak, a gyermekek emberi méltóságának tiszteletben tartása és
jogainak érvényre juttatása,



a katolikus közösség szervezése, formálása, az Intézmény hagyományainak
ápolása,



a környezeti és egészségnevelési program megvalósítása,



az Intézmény Önértékelési rendszerének kiépítése és működtetése, a tanév
munkatervének elkészítése,



átfogó értékelések és beszámolók készítése, a törvények, rendeletek, belső
szabályzatok, előírások betartása, az Óvoda épületében és udvarán a környezet
rendben tartása.

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból –
meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek
gyakorlását átruházhatja a szakmai munkacsoportra. Az átruházott jogkör gyakorlója a
nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület által meghatározott időszakonként és
módon – azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. (Nem
ruházható át a pedagógiai program és a szervezeti és működési szabályzat elfogadása).
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2. Nevelőtestületi értekezletek, határozatok
Nevelőtestületi értekezletek
A nevelőtestület a nevelési év során, rendes és rendkívüli értekezletet tart. A
nevelőtestület rendes értekezleteit az Óvoda éves munkatervében meghatározott
napirenddel és időpontban az Óvoda vezetője hívja össze.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az Óvoda lényeges problémáinak
megoldására, ha a nevelőtestület kétharmada (6 fő), valamint az Óvoda vezetője
szükségesnek látja. Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásánál
a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.
A tanév során nevelőtestületi értekezlet:


őszi nevelési értekezlet,



tavaszi nevelési értekezlet.

A tanév során a nevelőtestület heti megbeszélést tart.
Témája:

lelkiségi

képzés,

működést

segítő

megbeszélések,

a

továbbképzés

tapasztalatainak átadása, szakmai, pedagógiai munkacsoport, pedagógiai megbeszélések.
A tanév során az alkalmazotti közösség állandó értekezletei:


Tanévnyitó: a nevelőtestület dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve
elfogadásáról, az éves feladatok felelőseinek kijelöléséről.



Tanévzáró: A nevelőtestület értékeli az elmúlt évet, és javaslatot tesz a
következő év feladataira, a Fenntartó javaslatainak figyelembe vételével.
3. Jegyzőkönyvvezetés módja, hitelesítése.

A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül. A nevelőtestület döntései és határozatai
az Intézmény éves munkatervében iktatott dokumentum. (A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a
jegyzőkönyvvezető, és a nevelőtestület által választott hitelesítő írja alá.).
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4. Szakmai, pedagógiai munkacsoport
A csoport szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási munka
tervezéséhez, ellenőrzéséhez.
Alábbi tevékenységet folytatja:


javítja az Intézmény szakmai színvonalát, minőségét,



fejleszti, tökéletesíti a szakmai módszertani eljárásokat,



kialakítja az egységes követelményrendszert, az ellenőrzés, értékelés, mérés
módszerét,



figyelemmel kíséri és támogatja a pedagógusok munkáját.
5. „A nevelés a szív dolga” Szülői Közösség

A szülők jogai:


A szabad óvodaválasztási jog. Óvodánkban katolikus keresztény nevelés folyik,
Don Bosco megelőző nevelési módszere alapján.



Hogy gyermekeik és családjuk számára a katolikus keresztény hit és erkölcs
normáinak megfelelő támogatást kapjanak.



Megismerhetik az Intézmény pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást
kaphatnak az abban foglaltakról.



Gyermekük fejlődéséről és magaviseletéről részletes és érdemi tájékoztatást,
neveléséhez tanácsot és segítséget kaphatnak (Szülői értekezlet, fogadóóra).



A vezető és az óvónők hozzájárulásával részt vehetnek a nyílt napokon.



A lehetőségük van, SZK létrehozásának kezdeményezésére a közösségben a
tagság vállalásához.



Ezért az SZK tagokat, minden tanév elején az első szülői értekezleten
választhatják meg, csoportonként kettő főt. SZK tagságra bárki jelentkezhet,
illetve bárkit javasolhatnak függetlenül attól, hogy előző évben betöltötte-e ezt a
feladatot vagy sem.



Vélemény nyilváníthat az óvodai élettel kapcsolatban, szóban vagy írásban az
óvodavezetőnél.
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A szülő felelőssége:


Gondoskodjon arról, hogy gyermeke óvodai nevelés keretében, iskolai életmódra
felkészítő foglalkozásokon vegyen részt (5 éves kortól kötelező).



Minden tőle elvárhatót megtegyen gyermeke fejlődéséért.



Megtegye a szükséges intézkedéséket gyermeke jogainak érvényesítésében (testi,
lelki, erkölcsi fejlesztése világnézetének és életkorának megfelelően)



Rendszeres kapcsolatot tartson fenn a gyermekével foglalkozó pedagógussal.
(Szülői értekezlet, nyílt nap, fogadóóra, közös óvodai egyházi és állami ünnepek,
és egyéb óvodai programok keretében.)



Elősegítse gyermeke közösségbe való beilleszkedését.

V. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE

1. A pedagógiai munka ellenőrzésének rendje
Az Óvoda belső önértékelési rendszere átfogja az óvodai nevelőmunka egészét. A folyamatos
belső önértékelés megszervezéséért, hatékony működéséért az óvoda vezetője a felelős.
Az Óvodán belüli általános ellenőrzési feladatokat, valamint az ellenőrzést végző, illetve az
ellenőrzött dolgozók jogait és kötelességeit az éves munkaterv határozza meg.
Az éves munkaterv a nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület
jóváhagyásával készül. Az adott évre tervezett ellenőrzésekről már ekkor tudomást szereznek
a nevelők. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt.
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:


az óvodavezető helyettes,



a szakmai, pedagógiai munkacsoport

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, konkrét tartalmát és
módszereit, valamint az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai
munkaterv részét képező, belső önértékelési terv határozza meg (melyet a következő években,
fokozatosan alakítunk ki). A belső önértékelési terv elkészítéséért az óvodavezető és az
Önértékelési csoport a felelős.
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Emellett a pedagógiai munka ellenőrzése folyamatos, része a szakmai, Önértékelési csoport
programjának.
1. 2. A pedagógiai ellenőrzés fő területei


a pedagógiai program feladatainak végrehajtása,



a munkatervi feladatok határidős megvalósítása,



a nevelés tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez,



a pedagógusok szakmai és módszertani munkájának vizsgálata,



valamennyi dolgozó munkafegyelmének vizsgálata,



a gyermekek képességeinek, viselkedésének és beszédképességének felmérése,



a csoportnaplók, éves munkatervek, egyéni fejlesztési naplók, felvételi,
mulasztási naplók szabályszerű vezetése,



a szakmai felszerelések, berendezések szabályszerű használata,



a gyermekek egészség- és balesetvédelmi oktatása,



a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása.

1. 3. A pedagógiai munka belső önértékelés célja:


biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerűségét,



segítse az Intézményben folyó nevelőmunka eredményességét, hatékonyságát



az óvodavezető számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a
pedagógusok munkavégzéséről,



szolgáltasson megfelelő számú adatot az Intézmény nevelőmunkájával
kapcsolatos, belső és külső értékelésének elkészítéséhez.

1. 4. Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső önértékelése során:


Don Bosco lelkiség,



a pedagógusok munkafegyelme,



a tevékenységek pontos megtartása,



a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,



a csoportszoba és a hozzá tartozó helységek rendezettsége, tisztasága,
dekorációja,



az óvónő-gyermek kapcsolat, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása,



a nevelőmunka színvonala a tevékenységeken,
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a tevékenységre történő felkészülés, tervezés,



a tevékenység felépítése és szervezése,



az alkalmazott módszerek,



a gyermekek munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége,
magatartása a tevékenységeken,



az eredményesség vizsgálata, a pedagógiai program követelményeinek teljesítése,
(a tevékenységek elemzésének szempontjai a szakmai, önértékelési csoport
javaslata alapján kerül meghatározásra).



A munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége.
2. Óvodavezető ellenőrző munkája

Az óvodavezető az éves munkaterv, illetőleg az írásban rögzített munkamegosztás és
munkaterv alapján a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése
érdekében ellenőrzi, értékeli az alkalmazottak munkáját.
Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenőrzésére sor kerül.
Az óvodavezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrzi.
Közvetlenül ellenőrzi a vezető-helyettes munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás.
A nevelési év, záró értekezletén az óvodavezető értékeli a pedagógiai munka eredményeit.
Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, megfogalmazza az
erősségeket és a fejlesztendő területeket.
3. Óvodavezető helyettes ellenőrző munkája
A vezető helyettes az ellenőrzéseit - a vezető feladatmegosztó tevékenysége alapján -, annak
megbízásából végzi.

4. A Fenntartó ellenőrző munkája
A Fenntartó, szakértő bevonásával ellenőrzést és értékelést végezhet a nevelési-oktatási
munka eredményességéről.
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Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a nevelőtestülettel
megbeszéli. A tapasztalatokat – a feladatok egyértelmű meghatározásával – nevelőtestületi
értekezleten összegzi, értékeli.
A szakértő bevonásával ellenőrző munkája a munkarenddel kapcsolatos feladatok
elvégzésére, módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre terjedhet ki.
Rendszeres konzultációt tart az óvodavezető a Fenntartóval az Óvoda teljes működéséről
(szóban vagy írásban kérve a beszámolót).
5. Jutalmazás szabályai.
5. 1. Kitüntetésre előterjesztett munkavállaló
A munkavállaló tartósan magas színvonalú munkavégzésnek szempontjai:
- Don Bosco lelkiség,
- Az intézményvezető, és közvetlen vezetői szerint kimagasló színvonalú munka
és felkészültség jellemzi.
- Munkafegyelme kifogástalan és példamutató.
- Az Intézmény céljait, a pedagógiai programot innovatív képességgel, nagyfokú
önállósággal valósítja meg.
- Következetes és igazságos, példaértékű magatartása miatt nagy tisztelet övezi.
5. 2. Jutalmazások szempontjai:
- Az Intézmény jó hírnevének keltése, sikeres rendezvények lebonyolítása.
- Aktív, eredményes kapcsolattartás az Intézmény érdekében.
- A közösségi élet és a munka körülményeinek javítása.
- Magas színvonalú munka, rendszeres többletmunka végzése.
- A gyermekek iskolára való eredményes felkészítése, gyermekrajz versenyeken
sikeres részvétel.
- Intézményi bevételt növelő tevékenység végzése.
- Kiemelkedő keresztény nevelési tevékenysége.
- Szakmai továbbképzés tartása az alkalmazottak számára.
- Módszertani

segédanyagok összeállítása a helyi

pedagógiai

program

megvalósítása érdekében.
A jutalmazás odaítélése előtt a vezető meghallgatja az Intézményi kollektíva véleményét.
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5. 3. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapítható – az Intézmény bármely
alkalmazottja részére – egy alkalomra, illetőleg meghatározott időre, mely egy nevelési év
időtartamát nem haladhatja meg.
Alkalmazottak részére történő kifizetés feltétele:


Magas színvonalú munka, rendszeres többletmunka végzése,



Igényes, folyamatos minőségi munkavégzés,



Példamutató keresztény magatartás,



Don Bosco-i lelkiségben való elhivatottság,



Óvodás gyermekek fejlesztésében nevelésében kimagasló pedagógiai
munka,



A nevelő közösségért való áldozatos tevékenykedés

VI. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE
1. Az intézmény nyitva tartása, a tanév helyi rendje:
A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1 napjától a következő év augusztus hó 31 napjáig tart.
A tanév ünnepélyes tanévnyitóval, Veni Sante-val kezdődik, és Te Deum-mal hálaadó
szentmisével és ünnepélyes tanévzáróval ér véget.
Az óvoda hétfőtől péntekig tartó, öt napos munkarenddel, egész éven át folyamatosan
működik. A nyitvatartási időt, minden évben a Fenntartó határozza meg a szülők igénye
alapján.
A nevelési év két részből áll: 1. Szeptember 01-től május 31-ig szorgalmi időből, és június01től augusztus 31-ig nyári időszakból.
A nyitva tartás teljes ideje alatt, óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel.
A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető (vagy óvodatitkár) irodájában történik.
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2. Szünetek időtartama alatti nyitva tartás:
Az Óvoda üzemeltetése a Fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt, szünetel.(4
vagy 6 hétig tart zárva) Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása,
valamint a nagytakarítás.
A nyári zárva tartás időpontjáról a szülők legkésőbb az adott év február 15-ig értesítést
kapnak. A nyári zárva tartás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére
vonatkozó igényeket, és a szülőket a gyermekeket fogadó óvodáról, a zárást megelőzően
tájékoztatni kell. (10 fő alatti gyermeklétszám esetén már nem tudunk ügyeletet tartani).
Az óvoda a zárva tartás ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart
nyitva. Az ügyeleti rendet az Óvoda vezetője határozza meg, és azt a szülők és az alkalmazotti
közösség, illetve a Fenntartó tudomására hozza (értesítés formájában).
Nevelés nélküli munkanapot, nevelési évenként, maximum 5 alkalommal vesz igénybe a
nevelőtestület, melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzés céljára használ fel, melyről a
szülők a jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak. (7 nappal a nevelés nélküli
munkanap előtt).
3. A foglalkozások rendje:
A nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program képezi az óvodában folyó nevelőmunka
ismeretszerzési, tartalmi, szakmai alapjait. Az Intézményben a pedagógiai programnak és a
munkatervnek megfelelően történnek a csoportbeosztás szerinti fejlesztés „foglalkozásai” a
termekben.
A pedagógusok csoportonként megszervezik egész nevelési évre a munkájukat, azt éves
tervben rögzítik, s a vezető utasításainak megfelelően határidőre benyújtják, a megtartandó
tevékenységek anyagát a heti képességfejlesztő tervben rögzítik. Jelzik az esetleges
lemaradásokat, cseréket, pótolandó anyagokat.
A foglalkozások látogatására – azok zavartalansága miatt – csak a nevelőtestület tagjai
jogosultak. Egyéb esetekben látogatásra az óvodavezető adhat engedélyt! A foglalkozások
látogatásának, gyermekekre és szüleikre vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza.
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A foglalkozások megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt a vezető és a vezető helyettes
tehet.
A gyermekek közt lévő felnőtt a mobiltelefonját nem használhatja.
Óvodán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje
Az óvodán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje


vízhez szoktatás, úszás (heti rendszerességgel az azt igénylő családok
gyermekei

részére,

óvodai

nevelési

időn

kívül).

Önköltséges

foglalkozások, a foglalkozások díját a szülők közvetlenül az úszásoktatás
vezetőjével rendezik.
A

vízhez

szoktatás

foglalkozásai

az

óvodavezető

engedélyével

szervezhetők külső személy bevonásával, esetleg más óvoda gyermekeivel
közösen is.


Iskolai könyvtár látogatása.



Szervezett

eseti

foglalkozások:

kirándulások,

színházlátogatások,

bemutató jellegű programok stb. pedagógus felügyeletével minimum 2
kísérő személyzettel szervezhetők.
4. A nevelőtestületi értekezletek időpontjai:
A nevelőtestület tanévnyitó értekezleten dönt a nevelőtestületi értekezletek időpontjáról és
témájáról. A nevelőtestületi értekezletek időpontjáról a vezető egy hónappal előtte értesíti a
szülőket. A nevelőtestületi értekezlet ideje alatt az óvoda csak ügyeletet tart fenn.
5. A rendezvények és ünnepségek időpontjai:
Rendezvények, ünnepségek esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője
engedélyezi.
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6. Nyílt napok megtartásának rendje, ideje:
A csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat. (nyílt nevelési nap,
ünnepélyek, szülői értekezlet, lelki napok stb.).
Minden esetben váltócipőt kell használnia. A nevelőtestület határozza meg a nyílt napokat az
év során (nagycsoportos szülők részére - november -, középső csoportos szülők részére –
március -, kiscsoportos szülők részére – május -, új beiratkozók részére -, április hónapban).
A szülők minden esetben, egy hónappal előtte értesülnek a nyílt nap képességfejlesztő
tevékenységeiről. A nyílt napon látottakhoz, megfigyelési szempontsort kapnak a szülők,
fogadóóra keretében a látottakat megbeszélhetik az óvónőkkel.
7. Felügyeleti beosztás:
A pedagógiai felügyelet célja a biztonságos óvodai környezet megvalósítása.
Az Intézmény szervezésében, irányításában, működtetésében, feladataink végrehajtásában,
valamint a vezető és az alkalmazottak döntéseiben, intézkedéseik meghozatalában a
gyermekek, mindenek felett álló érdekét kell figyelembe venni.
Kiemelt felelősségünk az egészségvédelem és a baleset-elhárítás.
A felügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel ellátni,
mert személyesen felelős a rábízott gyermekekért.
A felügyeleti beosztás - ügyeleti rend, helyettesítési rend – a teljes nyitvatartási időtartamban
név szerint jelöli ki a pedagógust. A beosztás minden esetben két pedagógust nevez meg: az
ügyeletes pedagógust, és távollétére a helyettesítőt.
8. Az intézményben tartózkodás rendje
Az Intézmény, felelős a gyermekekért, testi épségük megóvásáért, az intézményi vagyon
óvásáért.
Az Óvodában szervezett pedagógiai munka folyik, amely meghatározott munkarendhez,
időbeosztáshoz kötődik, s amelyet nyugodt körülmények között, külső, belső zavaró
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körülményektől mentesen lehet csak megszervezni. Ebből kiindulva szabályozza az
Intézmény a belépés és a benntartózkodás rendjét.
Az Óvodában való tartózkodás rendjét az óvodai házirend határozza meg. A gyermekeket a
szülők az óvónőnek adják át reggel, illetve az óvónőtől veszik át.
A gyermekek az Óvoda létesítményeit, helységeit csak az óvodapedagógusi felügyelettel
használhatják.
9. A vezetők benntartózkodási rendje
Az óvodavezetőnek, vagy a helyettesének a teljes nyitva tartás ideje alatt az Intézményben kell
tartózkodnia.
Amennyiben az óvodavezető, vagy helyettese rendkívüli, előre nem látott ok miatt, nem tud az
intézményben tartózkodni, úgy megbízza a nevelőtestület egyik tagját az esetleg szükséges
intézkedések megtételére. A megbízást a dolgozók tudomására hozza.
A vezető benntartózkodási rendjét az éves munkatervben, vagy havonta, vagy egy hétre előre
kell meghatározni.
10. Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések
Az Óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, az
alapító

okiratban

foglaltak

szerint

lehetséges.

Az

Óvoda

épületeit,

helyiségeit

rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
Az Óvoda berendezéseit, felszereléseit csak az óvodavezető engedélyével lehet az Óvodából
elvinni, átvételi elismervény ellenében.
Az Óvoda konyhájába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be.
Az Óvodában tilos a reklám tevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az
egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve
kulturális tevékenységgel függ össze.
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Az Óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az Óvoda területén
kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak (kivéve: az óvoda által megszervezett könyv-,
illetve játékvásár esetén.)
Az Óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek
felügyeletét párt, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú
tevékenység nem folytatható.
Az Óvoda helyiségeinek használói felelősek:


az Óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért,



az Óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért,



a tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,



az Intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint



a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

Az Intézményen belül, szeszesital fogyasztása tilos.
Az óvoda épületében az óvodai dolgozókon és a gyermekeken kívül, csak a hivatalos ügyek
intézői tartózkodhatnak.
11. A gyermekek kisérése
A gyermekek intézményen kívüli kisérése esetén csoportonként két óvodapedagógust, és egy
dajkát kell biztosítani.
12. Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés
Az Óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Az óvodai
beíratások idejét és módját a Fenntartó határozza meg, az adott év március 1. és május 30-a
közötti időszakban. Az Óvoda a határidő előtt, legalább harminc nappal köteles a beiratkozás
időpontját, nyilvánosságra hozni. Az Óvodába az a gyermek vehető fel, aki betöltötte a
harmadik életévét (vagy október 31-igy betölti) és szobatiszta.
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A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező
gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.
A gyermekek óvodai felvételéről, átvételéről az óvodavezető dönt, a Fenntartó véleményének
figyelembe vételével.
A gyermek utoljára abban az évben kezdheti meg óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik
életévét betölti. Ezután akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha a nevelési
tanácsadó vagy szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja.
A nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az Óvoda
nevelőtestületének egyetértésével tehet.
Az Óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülők és
az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével.
13. Felmentés a rendszeres óvodába járás alól
A harmadik életévét betöltött gyermeket a szülő kérelmére, - ha a családi körülményei,
képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja, - a védőnő egyetértésével, az
óvodavezető jóváhagyásával a Fenntartó felmentheti, hogy az adott évben a gyermek óvodai
nevelésben részesüljön.
14. Az óvodai elhelyezés megszűnése
Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:


a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,



a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a lejelentésben megjelölt
napon,



az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető – a szülő
eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után, megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének
napján,



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



a gyermeket nem vették fel az iskolába annak a nevelési évnek az utolsó napján,
amelyben a nyolcadik életévét betölti,

34

Don Bosco Nővérek Szent Család Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata



a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai
foglalkozásokról.

15. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának, igazolására
vonatkozó rendelkezések


A gyermekek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni.



Ha a szülő gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába vinni, tájékoztatnia
kell az óvodapedagógust.



Az egészséges gyermek hiányzását az óvoda vezetője engedélyezheti.



Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján,
lehetőleg 9. óráig be kell jelenteni az óvodavezetőnek, vagy az óvodatitkárnak



A két hetet meghaladó, huzamosabb távollétet az óvodavezetővel egyeztetni kell.



Ha a gyermek, betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét
óvodába.

16. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
A gyermekek szülei az Intézményben, a gyermekük által igénybe vett étkezésért, az oktatási
törvény előírásai alapján az Óvoda Fenntartója által meghatározott szabályok szerint, térítési
díjat fizetnek. Az esetleges kedvezményekről az óvodavezető dönt.
Az étkezési számlákat az óvodatitkárnál, az óvodavezető által megállapított befizetési
napokon vehetik át, amelynek rendezésére átutalással kerül sor.
Az igénybe nem vett, étkezésre befizetett összegeket, a bejelentést követő második naptól
kezdődően be kell számítani a következő befizetés összegébe.
A teljes hét lemondása a megelőző hét péntekén 9.00 óráig történhet.
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17. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban az Óvodával
A gyermekeket kísérő szülők kivételével (illetve a meghatalmazásban felsorolt családtag), az
Óvodával jogviszonyban nem álló személyek az óvodavezetőnek jelentik be, hogy milyen
ügyben jelentek meg az Óvodában.
A szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel való egyeztetés
szerint történik.
Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető
engedélyezi.

VII. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA

Az Óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az óvodavezető
képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot tart a
különböző társintézményekkel.
Az Óvoda rendszeres munkakapcsolatot tart a Fenntartóval, a Magyar Katolikus Püspöki Kar
Iskolabizottságával és a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel.
Együttműködik mindazon szervekkel, testületekkel, akik segítik az óvoda működését.
Törekszik a gyors, pontos információáramlás létrehozására.
1. Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek Fenntartó


Jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, Pedagógiai programot, Éves
munkatervet,



Jóváhagyja és ellenőrzi az Óvoda költségvetését,



Kinevezi az Óvoda vezetőjét



Szakértők bevonásával ellenőrzi az Óvoda működését.

Az Intézmény vezetője, megküldi a Fenntartónak a szokásos jelentéseket, statisztikákat, és
minden rendkívüli eseményről, köteles értesíteni.
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2. Magyar Katolikus Püspöki kar Iskolabizottsága


Intézményre vonatkozó adatok, statisztikák közlése.

3. Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet


Továbbképzések, szakmai napok szervezése,



Kiadványokkal az Intézmény pedagógiai és egyéb működésének segítése,



Szakértők segítő ellenőrzései.
4. Polgármesteri Hivatal és óvoda kapcsolata



Jelentések, beszámolók, intézményvezetői tanácskozásokon, továbbképzésen
való részvétel.



Részvétel a kerület kulturális rendezvényein.
5. Általános Iskola és óvoda kapcsolata



az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti látogatások,
hospitálások, közös rendezvények.

6. Pedagógiai Szakszolgálat és óvoda kapcsolata


iskola felkészültség megállapítása a pedagógiai Szakszolgálat munkatársai
részéről, a nagycsoportos óvodások körében,



logopédiai szűrések és kezelések az arra rászoruló gyermekeknél,



fejlesztő pedagógusi szűrések és kezelések az arra rászoruló gyermekeknél,



pszichológiai szűrések és kezelések az arra rászoruló gyermekeknél,



iskolába készülő gyermekek szüleinek tájékoztatása a Pedagógiai Szakszolgálat
szűréséről.
7. Gyermekjóléti szolgálat és az óvoda kapcsolata



az óvodavezető és/vagy a gyermekvédelmi felelős szükséges estekben tart
kapcsolatot.
8. Bölcsőde és óvoda kapcsolata



az éves munkatervben rögzítettek alapján, kölcsönös látogatások, hospitálások.
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9. Művelődési Ház, Könyvtár, és óvoda kapcsolata


nevelési évenként az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti
látogatások.



részvétel a kerület kulturális rendezvényein, ezekbe lehetőség szerint
bekapcsolódás.
10. Egyházak és óvoda kapcsolata



az egyházi közösségekkel, plébániákkal, közös rendezvények, kölcsönös
segítségadás,



az egyházak képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot, kiemelten a helyi
plébániával.
11. Kapcsolat a szülőkkel



szülői értekezletek,



fogadóórák,



nyílt napok,



közös programok (kirándulás, játékdélutánok, ünnepélyek, hagyományok),



a szülők szerepet játszanak például munkaanyagok, játékok megvételével vagy
önkéntes munkával az óvodai nevelés feltételeinek megteremtésében is.

12. Más szalézi intézménnyel, a Szalézi Családdal való kapcsolat

VIII. AZ INTÉZMÉNY HAGYOMÁNYAI
Ünnepek, megemlékezések
Arra törekszünk, hogy az ünnepeket érzelmi tartalommal töltsük meg és kiemeljük a
mindennapi élet eseményeiből (szép abrosz, ünnepi ruha, égő gyertya, egy szál virág stb.) A
megemlékezések nagy részét az éves munkatervben rögzítjük, tevékenységekbe építjük.
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A liturgikus évhez kötődő jeles napokat, megemlékezéseket a csoportban vagy óvodai szinten
valósítjuk meg.
Az Óvoda hagyományainak ápolása, fejlesztése, tartalmi elmélyítése fontos eszköze a nevelési
céljaink elérésének.
Az Óvoda hivatalos ünnepélyei:


Veni Sancte



Szüreti mulatság, terményáldás,



Adventi készülődés,



Szent Miklós ünnepe,



Pásztorjáték,



Óvoda megáldása,



Bosco Szent János ünnepe,



Gyertyaszentelő Boldogasszony,



Balázs áldás,



Hamvazószerda,



Húsvét,



Családok köszöntése,



Mazzarello Szent Mária



Iskolába menő gyermekek búcsúztatása.



Te Deum

Megemlékezésünk: Március 15. (koszorúzás).
A gyermeki élet hagyományos ünnepei:


Névnap/ születésnap



Farsang, (de. gyermekeknek a csoportban)



Gyermeknap



Nagyok búcsúztatója

Ünnepeinket az éves munkaterv rögzíti.
Nemzeti lobogó, egész évben kint van az óvoda épületén.
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IX. GYERMEKVÉDELMI MUNKA MEGSZERVEZÉSE, ELLÁTÁSA
Az

óvodavezetője

és

az

óvodában

dolgozók,

közreműködnek

a

gyermekek

veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében.
Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A
nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák
elősegítése.
1. Az óvodavezető gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai


elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába
kerülését,



az okok felismerése után, ha szükséges, szakember segítségét kéri,



rendszeres családlátogatások végzése az óvónővel,



a családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző
támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával segíti,



az új és pályakezdő óvónők részére, a gyermekvédelmi munkához segítség
nyújtása,



együttműködik

a

Család-

és

Gyermekjóléti

Központtal,

illetve

a

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó más személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal,


a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeresen
figyeli, és azt a dolgozók tudomására hozza,



fontos feladata, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos
helyzet kritériumainak intézményi szintű megállapítását,



intézkedést kér azoktól a szakemberektől (gyermekjóléti szolgálat, védőnő,
orvos, jegyző), akik illetékesek a gyermek problémáinak megoldásában.

Az Intézményi faliújságon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó
intézmények címét, telefonszámát. A nevelési évet nyitó szülői értekezleten az óvoda vezetője
tájékoztatja a szülőket az óvodai intézmény gyermekvédelmi feladatairól, és a
gyermekvédelmi felelőst bemutatja.
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2. Esélyegyenlőség
Célunk:
-

Az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése

-

Szegregációmentesség

-

Óvodai neveléshez való hozzáférés, feltétel nélküli biztosítása

-

Hátrányos helyzetű gyermekek hátrányának kompenzálása

Az esélyegyenlőség megteremtését előteremtő lehetőségek
-

a beiratkozásnál, csoportba sorolásnál

-

a gyerekek egyéni fejlesztésében

-

az ismeretközvetítés gyakorlatában

-

az óvodai programok kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében

-

az iskolai továbbhaladás előkészítésében

-

a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében

-

a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a
szakmai és társadalmi környezettel

X. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az óvodavezető feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi vizsgálatok
megszervezése. Az óvodavezető megállapodást köt a gyermekorvossal az orvosi ellátás
érdekében.
Nevelési évenként meghatározott időpontban havi alkalommal gyermekorvos és védőnő
megvizsgálja a gyermeket.
Nevelési évenként minden gyermek egy alkalommal részt vesz:


fogászati,



rendszeres gyermekorvosi/védőnői ellenőrzésen,

A kötelező védőoltások az óvodában nem adhatók be.
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1. Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében,
illetve baleset esetén
Az Óvoda vezetője felelős az Óvodában a nevelőmunka egészséges és biztonságos
feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. A feltétel rendszer
vizsgálata, a feltételek javítása állandó óvodavezetői feladat.
Az Óvodában alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi épségének
megóvása.
Minden óvodapedagógusnak a közoktatási törvényben előírt feladatát képezi, hogy a rábízott
gyermekek számára az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja,
és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved,
vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye.
Az Óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, a tűzvédelmi
utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. (Aláírásukkal igazolják.)
Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell
megszervezni a gyermekek tevékenységét. (Védő-, óvóelőírások figyelembe vételével.)
A dolgozók kötelesek a rábízott gyermekek testi egészségét védeni, megóvni.
Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező
viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő
magatartásra.
Különösen fontos ez, ha:


az udvaron tartózkodnak,



ha különböző közlekedési eszközzel közlekednek (kirándulás alkalmával),



ha az utcán közlekednek,



ha valamilyen rendezvényen részt vesznek,



ha a közeli építkezést stb. látogatják meg és egyéb esetekben.

Az Óvoda vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi

feltételeit a

munkavédelmi ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell a szükséges
intézkedéseket megteszi.
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A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, az
ellenőrzésbe bevont személyeket.
Az Óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat vásárol.

2. Az Óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén
Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét
esetén a szükséges intézkedéseket megtenni:


a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni,



ha szükséges orvost kell hívni,



ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni,



a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon kell
megszüntetni,



a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az Óvoda vezetőjének. Súlyosabb
baleset estén a Fenntartónak.

Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan
abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az orvos
megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani.
Minden dolgozónak kötelessége a segítésben részt venni.
Az Óvodában történt balesetet, sérülést az Óvoda vezetőjének ki kell vizsgálni. A vizsgálat
során tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési okokat. A
vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése érdekében,
és a szükséges intézkedéseket meg kell tennie.
A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az
óvodavezető végzi.
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni
és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy
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példányát meg kell küldeni a Fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a gyermek
szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát az Óvoda őrzi meg.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az Óvoda Fenntartójának. A súlyos baleset
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
bevonni.
Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a
gyermekbalesetek

megelőzésére

vonatkozó

részletes

helyi

szabályokat

az

Óvoda

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.
3. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
Az Óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az Óvoda
gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az Intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:


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



a tűz,



a robbantással történő fenyegetés.

Az Óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni.
Az

óvodavezető

dönt a szükséges intézkedésekről és a Fenntartó értesítéséről.

Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős az óvodavezető.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
- az Intézmény Fenntartóját,
- tűz esetén a tűzoltóságot,
- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
- személyi sérülés esetén a mentőket,
- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi,
illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az Óvoda vezetője
szükségesnek tartja.
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A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős
dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket előírásnak megfelelő módon értesíteni
(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez.
A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv és a
bombariadó terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk.
A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezéséért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek óvodavezetője
vagy a pedagógusai a felelősek.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:


Az épületből minden gyereknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó
nevelőnek a termen kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia
kell!



A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!



A helyszínt és a veszélyeztetett épületet, a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el
utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik
gyermek az épületben.



A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolnia!

Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik.
A gyermekek elhelyezése a körzetileg legközelebb eső rendházban történik. Amennyiben a
Rendház akadályoztatva van a gyermekek fogadására, úgy azok elhelyezését a Plébánián kell
megszervezni.
Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:


a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,



a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,



a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,



az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
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a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság,
tűzszerészek stb.) fogadásáról.

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az Óvoda vezetőjének, vagy
az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:


a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,



a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,



az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),



a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,



az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,



az épület kiürítéséről.

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a
további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító
szerv vezetőjének utasításait az Intézmény minden dolgozójának kötelessége betartani!
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c.
óvodavezetői utasítás tartalmazza.
A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását
az „Intézkedési terv, robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv)” c. utasítás
tartalmazza.
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő megismertetéséért,
valamint évenkénti felülvizsgálatáért az Óvoda vezetője a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján,
évente legalább egy alkalommal, gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az óvodavezető
a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden
dolgozójára kötelező érvényűek.
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Általános rendelkezések
A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok betartása az
intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényű.
A Don Bosco Nővérek Szent Család Óvoda szervezeti felépítésére vonatkozó szabályzatot az
Intézmény vezetőjének előterjesztése és rövid ismertetése után a nevelőtestület, 2015.
augusztus 28. napján elfogadta az SZMSZ módosításokkal egybeszerkesztett változatát.
A nevelőtestület 2015. augusztus 28-án az SZMSZ módosításokkal egybeszerkesztett
változatát 100 % - ban elfogadta.

Nevelőtestület nevében
Óvodavezető
A Szülői Közösség egyetértését nyilvánította a Szervezeti és Működési szabályzatban foglaltakkal.

A Szülői Közösség nevében
SZK elnök
A Szervezeti és Működési Szabályzat a Fenntartó jóváhagyta.

Fenntartó
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Záró rendelkezések
1. Az Intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló
szabályzatok tartalmazzák. Pl. Kiadmányozási Szabályzat,
2. A mellékletben található szabályzatok – mint vezetői utasítások – jelen SZMSZ változtatása
nélkül is módosíthatóak, amennyiben jogszabályi előírások, belső intézményi megfontolások vagy
az Intézmény, felelős megítélése ezt szükségessé teszi.
3. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával és a
Fenntartó jóváhagyásával lehetséges.
Felülvizsgálatára minden nevelési év előtt, illetve törvényváltozás után kerül sor.
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi mellékletekkel rendelkezik:


Adatkezelési Szabályzat



Az

elektronikus

úton

előállított,

papíralapú

nyomtatványok

hitelesítési rendje


A

pedagógus

munkájához

szükséges

informatikai

eszközök

hozzáférése


Intézményi óvó-védő előírások



Kiadmányozási Szabályzat



Munkaköri leírás minták

Az SZMSZ - hez kapcsolódó önálló belső szabályzatok:
- Munkavédelmi Szabályzat
- Tűzvédelmi Szabályzat
- Kockázatelemzés

Budapest, 2015. augusztus 28.

Vidáné Nagy Mária
Óvodavezető
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