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A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 39.§.-ának(l) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete 
az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban SZMSZ) fogadta el. 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 

1.A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
hogy, meghatározza a Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde, mint többcélú közös igazgatású 
közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és 
külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket 
jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
Célja az intézmény jogszerű működtetésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, 
a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat 
erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 

2. Az SZMSZ hatálya 
Jelen SZMSZ hatálya kiteljed az intézmény valamennyi alkalmazottjára, az óvodába járó 
gyermekek közösségére. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek 
megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik 
szolgáltatásait. 

3. Az SZMSZ jogszabályi alapja 
° A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 
• 217/1998.(XII.30) Kormányrendelet és annak módosításai az 

államháztartás működési rendjéről 
• A munka Törvénykönyve 1992.évi XXII.tv.(Mt) és annak módosításai, 
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXU.Tv.(Kjt.)és 

annak módosításai >í332 t!^ x* X |H . 
• 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet ® és módosításai 

11/1994. évi (VI.8.) MKM. Rendelet és annak módosításai a nevelési 
oktatási intézmények működéséről, 

• 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról, 

• 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról, 
• 14/1994.(VI:24.) MKM rendelet és annak módosításai a képzési 

kötelezettségről és pedagógiai szakszolgálatokról 
• 1999.évi XLH Törvény 4.§ (7) bekezdés a nemdohányzók védelméről 

és a dohánytermékek fogyasztásának... szabályairól. 
• XV./98 NM rendelet (IV.30) 
• 15/98 IV.30. NM rendelet Személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 



• Gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a 
gyermekjóléti szolgálat és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 
személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. dec. 
Kormány Rendelet 

9 személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 133/97 évi július 29. Kormány 
Rendelet 

• A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység 
engedélyeztetéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
vállalkozási engedélyről szóló 259/2002. december 18. Kormány 
Rendelet 

4. Az SZMSZ hatálybalépése 

Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan ideig szól. Módosítására 
akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési tekintetben változás áll 
be, illetve ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többségben erre javaslatot tesz. A 
módosítás alkalmával az eljárási rendet a Ktv. 40.§.-á határozza meg. A hatálybalépéssel 
egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény korábbi SZMSZ.-e. Az SZMSZ 1 
példányát az intézményben ki kell függeszteni, s arról az első szülői értekezleten a szülőknek 
tájékoztatást kell adni. 

5. Az SZMSZ személyi hatálya 

• az intézménybe járó gyermekek közössége, 
• a gyermekek szülei, törvényes képviselői, 
• a nevelőtestület, 
• az igazgató, 
• a nevelőmunkát segítők, 
• az egyéb munkakörben dolgozók. 

6. AZ SZMSZ felülvizsgálatának módja 

ha az intézmény működési rendjében változás történik, 
haj ogszabály előúj a 



II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

I.Az intézmény jellemzői 

Az intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde 
Az intézmény alapítója: OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Társaság 
Az intézmény fenntartója: OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Társaság 
A fenntartó címe: Budapest 1052. Szervita tér 3. 
Alapító Okirat kelte: 2004. 08.30. 
Az intézmény címe: 1122. Budapest Bíró u. 3. 
Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 
Az intézmény felügyeleti szerve: 
Az intézmény tevékenységei: általános feltételek szerinti - óvodai nevelés, 

- bölcsődei gondozás 

a.)Az intézmény alaptevékenysége: 
az óvoda 3 éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, legkésőbb 7 éves 
korig, bölcsőde 18 hónapos kortól 3 éves korig legkésőbb az óvodába lépéshez szükséges 
fejlettség eléréséig nevelő intézményként ellátja a szülők igényeinek figyelembe vételével a 
neveléssel, gondozással, a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 

b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenység 
• intézményi közétkeztetés 
• munkahelyi vendéglátás 
• gyermekfelügyelet, készenlét, 
• ingatlan bérbeadás 
• intézményi vagyon működtetése 

c.) Ellátható vállalkozási tevékenység köre, mértéke 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény a fenntartó előzetes 
jóváhagyása után alapfeladatai maradéktalan ellátásának sérelme nélkül előzetes jóváhagyás 
után alaptevékenységgel összefüggő olyan tevékenységet végezhet, mely azt kiegészíti, vagy 
kiszolgálja, továbbá a nem teljes mértékben kihasznált kapacitásokat hasznosítja. 

• Az alapfeladat jellemzőit tartalmazó intézményi nevelési program fenntartói jóváhagyása 
és hatályba lépése : 2004.05.28. 

A fenntartó az óvodai csoportok számát öt (5) csoportban határozta meg. a 
bölcsődei csoportok számát két (2) csoportban határozta meg. 

A felvehető maximális gyermeklétszám: 
Óvoda: 120 fő 

Bölcsőde 25 fő 



* Az intézmény működési területe: Budapest és környéke a felvételi rendben 
meghatározott munkáltatói jogkör szerint 

• Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

Az intézmény gazdálkodási jogköre, gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 

Az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Társaság, mint fenntartó által biztosított 
körben önállóan gazdálkodik. 

Feladatellátást szolgáló vagyon: 

Az Alapító által rendelkezésre bocsátott pénzügyi keret. 
Az OM Szolgáltató Intézmény kizárólagos használatában lévő, Budapest XII. Bíró u. 3. 
sz. alatti ingatlan határozatlan ideig. 

2. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
A vezetőt(igazgatótót) a fenntartó ügyvezető igazgatója nevezi ki, megbízása határozatlan 
ideig szól. 

Az intézmény képviseletére jogosultak: 
• a mindenkori kinevezett igazgató, 

illetve annak távolléte esetén az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend az 
irányadó. 

3. Az intézmény működési dokumentumai 
A törvényes működést az intézmény alapdokumentumai határozzák meg. 

• Alapító Okirat 
• Az óvoda nevelési programja 
• Az óvoda éves pedagógiai munkaterve 
• Intézményi Minőségirányítási Program 
• Továbbképzési program- beiskolázási terv 
• Bölcsőde szakmai program 
• Bölcsőde továbbképzési program-beiskolázási terv 
• OMSZI Kht SZMSZ 
• Felvételi Rend 
• Jelen SZMSZ mellékletei 

3.1. Az Alapító Okirat, mely tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja 
az intézmény jogszerű működését. 



3.2. Az Óvodai nevelési programja, mely tartalmazza (Ktv.47.§.) 

9 Az óvodai nevelés alapelveit, 
' azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, melyek biztosítják a gyermek 

személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a gyermekek 
differenciált fejlesztését, fejlődésük elősegítését. 

• gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységét, 
a szülő, gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 

• a nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök 
felszerelések j egyzékét 

3.2. Az óvoda éves pedagógiai munkaterve 

Tartalmazza azokat a feladatsorokat, melyek a nevelési év folyamán az intézményi célok, 
feladatok megvalósításához szükségesek, a munkafolyamatokat a felelősök megjelölésével. 
Az éves pedagógiai munkatervet az óvodavezető készíti el, a nevelőtestület véleményezi, 
megvitatja, javaslatot tesz kiegészítésére és a tanévnyitó nevelőtestületi értekezleten fogad el. 

3.3. Az éves munkaterv tartalmazza 

• A kiinduló helyzetképet 

o a pedagógiai munka hangsúlyos területeit, az adott nevelési évben 

• Program tervet, mely az alábbi pontokra terjed ki 

o nevelési év rendje, 
o a nevelési program kiemelt, tanévre lebontott feladatai, 

• nevelési év, kezdő és befejező időpontja, 
• nyári zárva tartás időpontja, 
• óvodai szünetek időpontja 

o szakmai programok, 
o nevelésnélküli munkanapok rendje, felhasználásának időpontja 
o megemlékezések, ünnepek 
o kapcsolattartási formák, programok 
o feladatelosztás a nevelőtestületben, 
o bölcsődével történő kapcsolattartást, formáját 

• nevelőtestületi értekezletek jellegét, időpontját, 
• gazdálkodást, fejlesztést 

o az ellenőrző, értékelő tevékenységek ütemezését 



I. AZ OVODA-BÖLCSÖDÉ SZERVEZETI RENDSZERE 
IRÁNYÍTÁSA 

1. Az intézményvezetés szerkezeti felépítése 

Igazgató 

Gazdasági ügyintéző Minőségügyi csoport vezető Szakgondozónő Gondnok 
óvodapedagógus 

Pedagógiai helyettes 

Vezető szakács 

Szakács 

Óvodapedagógusok 

Óvodai Dajkák Bölcsődei Dajka 

Gondozónők 

Konyhalány 

1. Az óvodavezető feladatköre 

Az óvoda élén az igazgató áll, aki az intézmény egyszemélyi vezetője. Felelős az intézmény 
szakszerű és törvényes működéséért. Jogkörét, felelősségét, feladatait a közoktatási törvény, 
az óvoda belső szabályzata, valamint a fenntartó határozza meg. 

2.1. Az igazgató felelős 

• az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 
• a takarékos gazdálkodásért, 
• az óvoda gazdálkodási feladatainak megszervezéséért, 
• a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 
• a pedagógiai munkáért, 
• a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 
• a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 
• a gyermekbalesetek megelőzéséért, 
• a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 
• a pedagógusi továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv 

elkészítéséért, 
• az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének 

működéséért, 
• a munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, 
• a munkafegyelem, bizonylati fegyelem, a feladatok elvégzésére vonatkozó határidők 

betartásáért, betartatásáért. 



2.2. Az igazgató feladata 

• a nevelőtestület és alkalmazotti közösség vezetése, 
• a nevelőtestületi és az alkalmazotti közösségi értekezletek megtartása, 
• a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése, 
• a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, 
• a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünneplése, 
• a szülői szervezetekkel való együttműködés, 
• az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörbe, 
• az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete, 
• a bölcsőde szakmai irányítása, ellenőrzése 

2.3 Az igazgató feladataiból, hatásköréből átruházza a 

minőségügyi csoport vezetőjére 

> az intézmény minőségügyi munkájának koordinálását, 

> az adminisztrációs feladatok ellátását MlP-pel kapcsolatban, 

> a minőségügyi csoport munkájának irányítását, 

A továbbképzési program -beiskolázási terv koordinálása 

a pedagógiai helyettesre (éves munkatervben megjelölt óvodapedagógus) 

> egyeztetési kötelezettséget az óvónők munkaidejének kialakítására, a HOP -ban 
meghatározott feladatok függvényében, lépcsőzetes munkakezdés, befejezés 
kialakítása a gyermeklétszám figyelembe vételével 

A feljegyzések és jegyzőkönyvek vezetése, készítése az értekezletekről, 
megbeszélésekről, 

> a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezése, a megbeszélt feladatok ellenőrzése, 

> a nyári szabadságok, munkarend egyeztetését, 

> szakmai feladatokkal kapcsolatos szervezési feladatok koordinálását, 

> udvari élet szervezettségének, munkájának ellenőrzése, eszközök felügyelete, 
védelme 

> baleseti források kiszűrése, megszüntetésének jelzése az igazgató felé 



• a gazdasági ügyintézőre 

> az igazgató távollétében gazdasági és működési kérdésekben intézkedési jogot, 

> költségek és élelmezéssel kapcsolatos feladatokat, 

> a konyhai dolgozók ellenőrzését, 

> A HACCP program betartására vonatkozó ellenőrzéseket, 

> Az intézmény tisztaságának, higiéniás biztonságának ellenőrzését, 

A gazdasági ügyintéző feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

• A gondnokra 

> a működésben keletkező hibák kijavítására, intézkedési kötelezettséget, 
egyeztetve a költségek kihatásáról az igazgatóval, távollétében a gazdasági 
ügyintézővel 

> az épület tűz és munkavédelmi feladatainak ellátását, a balesetmentes 
környezet kialakítását, 

> az udvar és az intézmény környezetére vonatkozó szabályok betartását, 
betartatását, 

> balesetmentes környezet kialakítását, a balesetfoirás megszüntetését. 

A gondnok feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

• A szakgondozónőre 

> a gondozónők munkaidejének a gyermeklétszámhoz és az ellátáshoz 
szükséges kialakítását, egyeztetést, 

> a gondozónők és a dajka munkájának közvetlen irányítását, ellenőrzését, 

> a szakszerű ellátás és működés irányítását, ellenőrzését, 

> az új dolgozó esetén az intézményi szokások ismertetését, 

> szakmai irányítást, a nevelőmunkával kapcsolatosan 



3. Az igazgató közvetlen munkatársai 

> A pedagógiai helyettes(ek), 

> A minőségügyi csoport vezetője, 

> A gazdasági ügyintéző, 

> A szakgondozónő 

Az igazgató közvetlen munkatársai nem vezető beosztású dolgozók. 3.1 

A pedagógiai helyettes felelős 

> A házi továbbképzések megszervezéséért, önképzésért, 
> A szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért, 
> A helyettesítési beosztás elkészítéséért, 
> Az azonos értékrend kialakításáért, megőrzéséért az intézményi munkában, 
> Pályázati lehetőségek figyelemmel kíséréséért, koordinálásáért, 
> Az udvari munka minőségének alakításáért, 
> A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásáért 

3.2. A minőségügyi csoport vezetője felelős : 

> A minőségügyi feladatok irányításáért, elvégzéséért, a csoport munkájának 
koordinálásáért, 

> A pedagógiai helyettessel együttműködve a szakmai feladatok minőségi 
javításáért, partneri igények szerinti feladatok előkészítéséért 

3.4. A gondnok felelős: 

> Az intézmény épületének biztonságos üzemeltetéséért, 
> Az udvar és környezete tisztaságáért, 
> A biztonsági, tűz -és munkavédelmi szabályok betartatásáért, ellenőrzéséért, 

A pedagógiai helyettes, minőségügyi csoport vezetője, a szakgondozónő, gazdasági 
ügyintéző, a gondnok munkájukat munkaköri leírásuk és az igazgató közvetlen irányítása 
alapján végzik. Az igazgató felkérésére munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatokat is 
elláthatnak. 
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4. A helyettesítés rendje: 

Az igazgató távolléte esetén gazdasági, működési kérdésekben, a gazdasági ügyintéző, 

szakmai jellegű kérdésekben, & pedagógiai helyettes és a minőségügyi csoport vezetője látja el 

a feladatokat, az éves munkatervben név szerint jelölve. 

Intézkedési jogköre a gyermekek biztonságos megóvásával összefüggő azonnali döntést 
igénylő ügyekre terjed ki. 

A pedagógiai helyettes és a minőségügyi csoport vezetője eltérő munkarend szerint 
dolgoznak. 

Akadályoztatásuk esetén, a helyettesítés ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez 
időben munkát végző óvodapedagógusok. 

Az igazgató közvetlen munkatársaival szükség szerint, de legalább évente kétszer 
megbeszélést tart, melyről feljegyzés készül. 

5. Az intézmény dolgozói 

Az intézmény dolgozóit a közoktatási- és szociális törvény alapján megállapított 
munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az igazgató alkalmazza. 

Munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 

Az intézményben alkalmazottak köre: 

o Óvodapedagógusok, 
o Gondozónők, 
o Gazdasági ügyintéző, 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők köre: 

o Dajkák, 
o Konyhai alkalmazottak, 
o Gondnok 
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5.Í. Az intézményi dolgozók létszáma: 26 fő 

o Igazgató 
o Óvodapedagógus 

o gazdasági ügyintéző 

Ifő 
10 fő 

Ifő 

o Gondozónő 3 fő 

o Óvodai dajka 5 fő 

o Bölcsődei dajka Ifő 

o Szakács 2 fő 

o Konyhalány 2 fő 

o Gondnok Ifő 

IV. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, KAPCSOLATAIK EGYMÁSSAL ÉS AZ 
INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL 

1.Az intézményi közösség 

Az intézmény közösségét az óvoda és a bölcsőde dolgozói, a szülők és a gyerekek alkotják. 

2. A szülői szervezet (közösség) 

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében 
szülői közösséget működtetnek. 

Az óvodai - bölcsődei csoportokban legalább 3 fő részvételével szülői közösség alakul, 
melynek egy tagja a csoport vezetője. A csoportok vezetői közül kerül ki a szülői közösség 
elnöke. Az elnökkel az intézmény igazgatója tarja a kapcsolatot. 

Az intézmény vezetőjének a szülői szervezet választmányának vezetőségét nevelési évenként 
egy alkalommal össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adni az intézmény feladatairól, 
tevékenységéről. A szülők többségét, az intézmény működését befolyásoló döntésekről 
minden esetben informálni kell az elnököt, illetve a szülői közösséget. 

Az óvodapedagógusnak a csoport tevékenységéről a szülői közösség képviselőinek évente 
egy alkalommal, illetve a szülők többségét érintő kérdések esetén alkalomszerűen 
tájékoztatást kell adni. 
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A szülői szervezet döntési jogot gyakorol: 

• Saját működési rendjében, 
• Munkatervének elfogadásában, 
• Szülői képviseletet ki lássa el a szervezetben 

A szülői szervezet egyetértési, véleményezési jogot gyakorol: 

• az intézményi SZMSZ kialakításában, 

a házirend kialakításában, 

minőségirányítási program kialakításában, 

• az igazgató és a szülői szervezet kapcsolattartásának módjában, 

• az óvodai programok kialakításában, 

• a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, 

• a szülőket anyagilag is érintő kérdésekben. 

Képviseli a szülőket és a gyermekeket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik 
érvényesítésében. 

Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét, a MEP felérései alapján, illetve azokban 
kérdésekben amelyek a szülők 50%-át érinti. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet 
és a fenntartót. 

A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésekben tájékoztatást kérhet az 
intézmény vezetőjétől. 

Az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a 
nevelőtestületi értekezleten. 

A szülői szervezet elnökét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi 
pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy az intézmény szervezeti 
működési szabályzata a szülői közösség részére véleményezési jogot biztosított. 
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3. Az intézményi alkalmazottak közössége 

Az alkalmazotti közösséget az óvoda- bölcsőde nevelőtestülete és az intézménynél dolgozó 
munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 
Jogaikat és kötelezettségeiket, juttatásait a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka 
Törvénykönyve, a Közoktatási törvény,(illetve az ehhez kapcsolódó rendeletek), a fenntartó 
szabályzatai, ( átalakuláskor kiadott munkaszerződés) valamint az intézmény szabályzatai 
rögzítik. 

A teljes alkalmazotti közösséget az intézmény igazgatója hívja össze minden esetben, amikor 
ezt jogszabály előírja, vagy az óvoda- bölcsőde működését érintő kérdések tárgyalására kerül 
sor. 
Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két alkalommal az igazgató 
hívja össze az alkalmazotti értekezletet. Az értekezlet témája az intézmény dolgozóinak 
tájékoztatása az óvoda- bölcsőde munkájáról és a soron következő feladatokról. 
Az értekezletről jegyzőkönyv készül, melyet a pedagógiai helyettes vezet. 

4. A nevelők közösségei 

4.1. A nevelőtestület 

A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak és a bölcsőde gondozónőinek közössége, nevelési 
oktatási kérdésekben az intézmény tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület 
nevelési kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a 
közoktatási törvényben, vagy jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként 
pedig, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.(Ktv.56§l-3 bekezdés) 

4.2. A nevelőtestület jogosítványai 

a.) Döntési jogkörébe tartozik 

• a nevelési program és módosításának elfogadása (Ktv. 57 §.(1) bekezdés) 

• szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása 

« az óvoda éves munkatervének elfogadása 

• az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása 

• a házirend elfogadása 

• a minőségirányítási program elfogadása 

• jogszabályban meghatározott ügyek 

14 



b.) A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a 

nevelési intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

c.) A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére 
-meghatározott időre, vagy alkalmilag- bizottságot hozhat létre, vagy jogainak 

gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. 
( Kivétel az SZMSZ, MIP, Házirend, HOP elfogadása) 

d.) az átruházott ügyek kapcsolatában beszámolási kötelezettség áll fenn. 

4.3. A nevelőtestület átruházza 

• a szakmai munkaközösség(ek)re az egyes pedagógusok külön megbízásainak 
szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának véleményezési 
jogát, 

• véleményezési jogát a területét érintő szakmai kérdésekről, a pedagógiai munka 
eredményességéről, 

A szakmai munkaközösség félévente írásbeli beszámolót készít az átruházott hatáskörben 
kifejtett tevékenységről. 

4.4. A nevelőtestület értekezletei 

A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. Az éves 
munkatervben meghatározott napirenddel és időpontokban az igazgató hívja össze. 
A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásánál az igazgató három nappal előbb történő 
kihirdetésével intézkedik. 

A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja: 

• nevelési évet nyitó értekezlet 

• őszi nevelési értekezlet 

• tavaszi nevelési értekezlet 

• nevelési évet záró értekezlet 
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Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak 
megoldására ha az igazgató, illetve ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada szükségesnek 
tartja. 
Az értekezletek foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze 
kell hívni. Az értekezletekről jegyzőkönyv készül, melyet az igazgató, a jegyzőkönyvvezető 
és a nevelőtestület két tagja, mint hitelesítő ír alá. 
A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott kivételekkel- nyílt 
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató 
szavazata dönt. 
A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. 

5. Az óvodapedagógusok szakmai munkaközösségei 

Az óvoda pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre.(Ktv.58.§.(l) és (2) 
bekezdés alapján. 

A munkaközösség szakmai és módszertani segítséget ad a nevelési intézményben folyó 
nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 

Az azonos feladatok ellátására egy szakmai közösség működhet, mely meghatározza 
működési rendjét és elkészíti munkarendjét. 

A hatékony működés érdekében egy -egy munkaközösség 5 főből áll. Munkáját a 
munkaközösség vezető irányítja. 

5.1. A szakmai munkaközösség vezető(k) feladatai: 

• pályázat figyelése, elkészítése a munkaközösség által 

• szakmai módszertani tevékenység irányítása, segítése, 

• elgondolásai legyenek tudatosak, álljanak összhangban az intézmény munkatervével, 
nevelési programjával. 

• kísérje figyelemmel a szakirodalmat, az új módszereket, a munkaközösség dolgozza 
fel, építse be az intézmény szakmai munkájába 

• a bemutató foglalkozásokon látottakat értékelje, 

• önként vállaljon feladatot 

Az óvodában szervezett, munkatervben jelölt bemutató foglalkozások házi továbbképzés 
keretében azzal a céllal is szerveződnek, hogy az óvodapedagógusok egymás munkáját jobban 
megismerjék. 
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V. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 

Az intézményt a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az igazgató 
képviseli. Az éves munkatervben meghatározottak alapján a nevelőtestület is tarthat 
kapcsolatot különböző társintézményekkel. 

1. Fenntartó és intézmény kapcsolata 

*t* jelentések, beszámolók, konzultációkon keresztül kölcsönös informálás, 

2. Általános iskola és az intézmény kapcsolata 

• A kapcsolattartás az éves tervben rögzítetteken kívül szükség szerint látogatás, 
rendezvény, szakvélemény kiadás 

3. Nevelési Tanácsadó és az intézmény kapcsolata 

••• Szükség szerint a gyermek iskolába lépésének időpontjának megállapítására 
vonatkozó segítségkérés a szülő és pedagógus eltérő véleménye esetén. 

4. Polgármesteri Hivatal és az intézmény kapcsolata 

• Kerületet érintő adatszolgáltatás, jogszabályban előírt kötelezettségek, 

5. Gyermekjóléti szolgálat és az intézmény kapcsolata 

*t* A kapcsolattartást a gyermekvédelmi felelős jelzése alapján szükséges esetben az 
igazgató gyakorolja. 

6. Művészeti Szakszervezetekkel való kapcsolattartás 

*l* A felvételi rendben meghatározottak alapján igazolások, igények ,információk 
kérése, adása -kapcsolattartó az igazgató. 

7. Nyugdíjas Pedagógus Otthon kapcsolattartás 

• Alkalomszerű ünnepek szervezése az idős pedagógusok részére. 

8. Egészségügyi ellátás és intézményi kapcsolat 

• Közvetlen kapcsolat az intézmény gyermekorvosával, védőnőjével. Alkalmi 
kapcsolat fogorvossal, szemésszel- szükség esetén egyéb szakellátás.(baleset) 

Az éves munkatervben rögzítettek alapján az egyéb kapcsolattartás felelősei megjelölésre 
kerülnek, a felelősök beszámolási kötelezettséggel tartoznak az igazgató felé. 
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VI. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

I. A gyermekek fogadása ( nyitva tartás) 

Az intézmény hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan 
működik. 

A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógusok, bölcsődében gondozónők foglalkoznak a 
gyerekekkel. 

A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1 napjától a következő év augusztus hó 31 napjáig tart. 
A szorgalmi idő szeptember 01.-től - június 15.-ig tart. 
Az évzáró ünnepségek június 1.-2. hetében tartandók. 

Az intézmény üzemeltetése a fenntartó által jóváhagyott nyári zárva tartás alatt szünetel. 
Ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a 
nagytakarítás. 

A nyári zárva tartás időpontjáról a szülők legkésőbb az adott év február 20.-ig tájékoztatást 
kapnak. 

Ünnepek miatti, vagy átszervezésből adódó munkarendi változás a nyitva tartást oly módon 
befolyásolja, milyen mértékben tartanak igényt a szülők a szolgáltatásra. 
15 fő igénye esetén ügyeletet tartunk, annál kevesebb jelentkező esetén az intézmény zárva 
tart. Ugyanez vonatkozik a karácsony és új év közötti időszakra. 

Az óvodában a nyitvatartási idő napi 10,5 óra, reggel 7 órától, délután 17.30 óráig. 
Bölcsődében a nyitvatartási idő napi 10 óra, reggel 7 órától, délután 17 óráig. 

Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az intézmény igazgatója engedélyezi. 

. 17.30 óra után az intézmény, ügyeletet nem vállal. 

A rendszeresen későn érkező szülő felszólítható a házirend betartására. 

Csoportösszevonás keretében reggel 7 órától 8 óráig, illetve délután 17 órától 17.30 óráig 
tevékenykednek a gyerekek. 
Összevonásra kerülhet sor óvónői hiányzás, vagy nagyarányú gyermeklétszám csökkenéskor 
reggel 7 órától 9 óráig, illetve délután 16.30.órától 17.30. óráig. 
Összevonás csak igazgatói engedéllyel, pedagógus állandó jelenlétének biztosításával 
történhet. 

Az intézmény nyitását reggel a munkarend szerint, az esti zárást az épület ellenőrzése után a 
gondnok végzi, akadályoztatása esetén az ezzel megbízott személy. 

A kaput folyamatosan zárva tartjuk, bejutás az épületbe csak felnőtt közreműködésével 
történhet. A csengetésre a dajka, illetve a gazdasági ügyintéző nyit kaput. 
A folyosókon lévő ajtókat felnőtt magasságban elhelyezett kilinccsel kell zárva tartani. 
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Hivatalos ügyek intézése a feladattól függően az igazgató irodájában, a gazdasági ügyintéző 
irodájában, valamint a nevelői szobában történhet. 

Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként az éves munkatervben meghatározott 
időpontban legfeljebb 4 alkalommal tervezhetünk, mely nevelési értekezlet, illetve 
továbbképzés céljára használható fel. Erről a szülők a jogszabály szerint tájékoztatást kapnak 
hét nappal előbb. 

2. A vezetők benntartózkodási rendje 

Az igazgatónak, vagy a gazdasági ügyintézőnek a teljes nyitva tartás ideje alatt az 
intézményben kell tartózkodnia. 
Akadályoztatásuk esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

3. Egyéb, a működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések 

Az intézmény a nyári zárva tartás alatt a munkálatok idejére ügyeletet szervez. 

Az intézmény helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, 
az alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. 
Az intézmény helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 
Az intézmény konyháján csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy tartózkodhat. 
Az intézmény területén reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve a gyermekek életkori 
sajátosságaival összefüggő tevékenységek hirdetését, valamint a felvétellel és beiskolázással 
kapcsolatos tudnivalókat lehet kifüggeszteni. 
Az intézmény dolgozói, továbbá ügynökök, vagy más személyek az intézmény területén 
kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. ( kivétel az intézmény által szervezett játék-
könyv vásár) 

Az intézmény helyiségeiben párt, politikai célú mozgalom ,szervezet nem működhet. 

Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: 

• Az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért 

• Az intézmény 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 intézmény berendezéseit, felszereléseit csak az igazgató engedélyével lehet az 
intézményből elvinni, átvételi elismervény ellenében. 

A csoportszobában szülő csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat, 
(szülői értekezlet, nyílt nap, ünnepélyek stb.) 

Az intézmény területén a dolgozókon és gyermekeken kívül csak a hivatalos ügyek intézői 
tartózkodhatnak. 
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Az intézmény területén dohányozni csak a kijelölt helyen lehet. A dohányzóhelyek kijelölése 
az igazgató feladata. 
Csoportszobában, gyermekek tevékenységének közelében mobiltelefon használata -
működtetése tilos. 

A gyermekek kisérése 

Mellékletként az -Óvodán kívüli tevékenységek szabályzata- tartalmazza. 

Az intézményt elhagyó csoportok óvónői bejelentési kötelezettséggel tartoznak az intézmény 
igazgatója felé az úti cél és létszám megjelölésével. 

4. Óvodai -Bölcsődei felvétel, elhelyezés 

Az intézményhasználók körét és a térítési kötelezettséget, a fenntartó által évente kiadott 
„Felvételi Rend „ szabályozza. 

A beiratkozás ideje április-május hónapban a szülő személyes megjelenésével történik 
Kitöltésre kerül a jelentkezési lap, mely az adatokat és a szülői vállalásokat rögzíti. 
A felvételről az igazgató dönt, túljelentkezés esetén a fenntartó felvételi bizottságot hoz létre, 
mely dönt a felvételekről. 

A Közoktatási Törvény 24.§. (3 bek.) értelmében ha a gyermek 5. éves életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben eltölteni,( ha a törvény 
másképp nem rendelkezik),felvételét nem lehet elutasítani. 
Az óvodába -bölcsődébe felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az igazgató dönt. 

5. Felmentés a rendszeres óvodába járás alól 

A gyermeket a szülő kérelmére, - ha a családi körülményei, képességének kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja,- az igazgató felmentheti az alól, hogy a Ktv.24.§.-ának (3) 
bekezdése alapján óvodai nevelésben vegyen részt. 

6. Az óvodai- bölcsődei elhelyezés megszűnése 

• a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon, 

• a gyermeket a másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

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

• a gyermeket felvették az óvodába, az óvodába lépés napján, 

• az intézményi elhelyezést fizetési hátralék miatt az igazgató - a szülő eredménytelen 
felszólítása után - a fenntartóval való egyeztetéssel -megszüntetheti, a döntés jogerőre 
emelkedésének napján, 

• a házirend folyamatos megsértése miatt- legalább három felszólítás után - az 
intézményi elhelyezés megszüntethető. 
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A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának, igazolására vonatkozó 
rendelkezések 

A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni. 

Ha a szülő gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába - bölcsődébe hozni, azt 
a gyermek pedagógusának be kell jelenteni. 

Egészséges gyermek hiányzását az intézmény igazgatója engedélyezheti. 

Két hetet meghaladó, huzamosabb távollétet az igazgatóval egyeztetni kell. 

Ha a gyermek távolléte előre nem látható, a távolmaradás napján a lehetőleg 11 óráig 
be kell jelenteni. 

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

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztást igazolatlannak kell tekinteni, melynek 
következményeit a házirend tárgyalja. 

Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 
intézménnyel 

A gyermeket kísérő szülők kivételével, az intézménnyel jogviszonyban nem álló 
személyek az előtérben a dajkának jelenti be jövetelük célját, aki a megfelelő helyre 
kíséri, irányítja. 

Munkaviszonyban álló dolgozó magánjellegű látogatóját az igazgató engedélyével, a 
nevelői szobában indokolt esetben fogadhatja. 

Az óvodai - bölcsődei csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére 
az intézmény igazgatója engedélyezi. 

Az intézmény területén tartózkodni külső személynek csak az igazgató előzetes 
engedélyével lehet. 

Szakértői, és egyéb hivatalos látogatás, az igazgatóval való egyeztetés szerint 
történik. 
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VII. AZ OKATÓ-NEVELŐMUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

Az intézmény belső ellenőrzési rendszere átfogja az intézményi nevelőmunka egészét, a 
folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az intézmény 
igazgatója a felelős. 

1. A pedagógiai (nevelői) munka belső ellenőrzésének feladatai 

• biztosítsa az óvoda(bölcsőde) pedagógiai munkájának jogszerű ( a jogszabályok, az 
országos óvodai program, módszertani levél, valamint az intézmény helyi programja 
szerint előírt) működését, 

• segítse elő az intézményben folyó nevelőmunka eredményességét, hatékonyságát, 

• megfelelő számú információt szolgáltasson az óvodapedagógusok, gondozónők 
munkavégzéséről, 

• szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és egyéb 
munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

2. Az intézményben a nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak 

• az intézmény igazgatója, 

• a fenntartó, vagy az igazgató által felkért szakértő,(külső megbízott) 

• a szakmai munkaközösségek vezetői, 

• az igazgató felkérésére a szakgondozónő, 

Az intézményvezető (igazgató) jogosult - az általa szükségesnek tartott esetben- az óvoda 
pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladatok elvégzésére 
kijelölni. 

3. Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során 

• a pedagógusok, gondozónők, alkalmazottak, munkafegyelme, 

• a foglalkozások pontos megtartása, 

• a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 
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" a nevelőmunka tudatossága, 

• a csoportszoba rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

• az óvónő-gondozónő-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, 

• a nevelői munka színvonala a tevékenységekben (foglalkozásokon): 

> a napi tevékenységekre történő előzetes felkészülés, tervezés, 

> a komplexitás megvalósulása, szervezési feladatok, 

> alkalmazott módszerek, 
> a gyermekek munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 

magatartása a tevékenységekben, 

> az eredményesség vizsgálata, a helyi nevelési terv követelményeinek 
teljesítése, 

• a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége 

4. Az ellenőrzés fajtái 

• Tervszerű előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés. 

• Spontán, alkalomszerű ellenőrzés 

> a problémák feltárása, megoldása érdekében 

> a napi felkészültség felmérésének érdekében 

Az egyes nevelési évekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 
végző személy nevét az éves munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. 
Elkészítéséért az igazgató felelős. 

Az igazgató a munkaterv alapján a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény 
zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli az alkalmazottak munkáját. 

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 terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit, ütemezését. 

23 



Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésekről az intézmény igazgatója dönt. 
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

> a fenntartó, 

> a szakmai munkaközösség, 

> a minőségügyi csoport. 

> a szülői közösség, 

> az alkalmazottak bármely tagja, 

Az intézmény igazgatója minden óvodapedagógus, gondozónő munkáját évente egy 
alkalommal értékeli a nevelési év során. 

Nevelési évenként legalább egy alkalommal minden alkalmazott ellenőrzésére sor kerül. 
Az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgató feljegyzést készít, amelyet ismertet az érintett 
alkalmazottal. 

A nevelési év végén megtartott alkalmazotti értekezleten, az intézmény igazgatója az 
ellenőrzés eredményeiről tájékoztatja az intézmény dolgozóit. 

Értékelésre kerülnek a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményei, az ellenőrzés 
általános tapasztalatai. 

Megfogalmazásra kerülnek a hiányosságok és az ezek megszüntetéséhez szükséges 
intézkedések. 
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VIII. GYERMEKVÉDELMI MUNKA MEGSZERVEZÉSE, ELLÁTÁSA 

Az intézmény valamennyi dolgozója közreműködik a gyermek veszélyezettségének 
megelőzésében és megszüntetésében. 

Az intézmény igazgatója felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A 
nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák 
elősegítése. 
Az igazgató gyermekvédelmi megbízottat jelölhet ki, a gyermekvédelmi feladatokat részben 
átruházhatja. A felelősség azonban az igazgatóé. 

1. Az intézmény(intézményvezető) gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai 

• Felmérni a szociálisan hátrányos és a sajátos nevelési igényű gyermekek 
létszámát csoportonként, intézményként, 

• A problémákat, a hátrányos helyzetet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és ha 
szükséges szakember segítségét kérni, 

• Kapcsolatot tartani a Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti Szolgálattal, a 
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 
intézménnyel, hatósággal. 

• Rendszeresen figyeli a jogszabályok változását és azt, a dolgozók tudomására hozza. 

• Szükség esetén és jogszabályban jelölt feladatoknál egyeztet a kerület jegyzőjével. 
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IX. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 

Az intézmény igazgatójának feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi 
vizsgálatok megszervezése. 

A fenntartó megállapodást köt gyermekorvosi egészségügyi szolgálattal az orvosi ellátás 
érdekében. 

Nevelési évenként meghatározott időpontban heti két alkalommal gyermekorvos, heti egy 
alkalommal védőnő látogatja az intézményt. 

Nevelési évenként minden gyermek egy alkalommal részt vesz: 

• fogászati, 

• szemészeti, 

• belgyógyászati, 

• hallás vizsgálaton a nagycsoportosok, a fenntartó által biztosított 
feltételek mellett. 

A kötelező védőoltásokat a gyermek háziorvosa adja be, melyet az óvoda orvosa ellenőriz az 
oltási könyv alapján. 
A tanköteles korú gyermekeknél az iskolai beiratkozás előtt a kötelező egészségügyi 
vizsgálatokat az intézmény orvosa végzi, írja elő, illetve ellenőrzi. 

Az igazgató biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit, gondoskodik a 
gyermekek szükséges óvónői felügyeletéről és szükség szerint a vizsgálatokra történő 
előkészítéséről. 

A védőnő ellátja az adminisztrációs feladatokat, valamint a tisztasági ( fejtetű) vizsgálatot, 
szükség esetén megteszi a megfelelő intézkedéseket. 
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X. AZ ÓVODA DOLGOZÓINAK FELADATAI A GYERMEKBALESETEK 
MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN 

cINTÉZMÉNYI VÉDŐ-, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK) 

Az intézmény vezetője felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges és biztonságos 
feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. A feltétel rendszer 
vizsgálata, a feltételek javítása állandó vezetői feladat. 

Az intézményi alkalmazottak általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi épségének 
megóvása. 

Minden óvodapedagógusnak a közoktatási törvényben előírt feladatát képezi, hogy a rábízott 
gyermekek részére 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 intézkedéseket megtegye. 

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: 

• a gyermekek az udvaron tartózkodnak, 
• ha külső tevékenységen vesznek részt, utcán-közlekedési eszközzel közlekednek, 
• számukra ismeretlen (új) helyen tartózkodnak, 
• csigalépcsőn közlekednek, 
• uszodai, vagy egyéb sport tevékenységben vesznek részt, 
• ha valamilyen rendezvényen vesznek részt, 
• tevékenykedésük során jelentkező baleseti veszélyforrás esetén 

Az intézmény minden alkalmazottjának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, a 
tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 

Az egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell megszervezni a 
gyermekek tevékenységét. (védő,- óvóelőírások figyelembe vételével.) 

Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége a rábízott gyermekek testi egészségét 
védeni, megóvni. 

Az intézmény vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit munkavédelmi 
ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell a szükséges intézkedéseket 
megteszi. Az ellenőrzésbe bevonja a munkavédelmi felelőst. 
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1. Az intézmény dolgozóinak feladata 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, 

• a szülőt lehetőség szerint értesíteni, 

• ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni, 

• a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni, 

• a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az intézmény vezetőjének, 

• a balesetről feljegyzést kell készíteni (baleseti jegyzőkönyv) 

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 segítségben részt venni. 

Az óvodában történt balesetet, sérülést az intézmény 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 az intézményvezetőnek meg kell tenni. 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni 
és jegyzőkönyvet kell felvenni. 
A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt át kell adni a 
szülőnek, egy példányt az óvoda őriz meg. 

Súlyos balesetet azonnal jelenteni kell a fenntartónak. A súlyos baleset kivizsgálásába, 
legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 
Igény szerint biztosítani kell a szülői közösség részvételét a balesetek kivizsgálásában. 

A munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat az intézmény munkabiztonsági 
(munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 
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XI. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 
látható eseményt, amely a nevelő munka szokásos menetét szabályozza, illetve az intézmény 
gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 
felszerelését veszélyezteti. 
Ilyen jellegű esetben az intézményben kialakított és gyakorolt tűzriadó terv szerint kell az 
épületet elhagyni. 

Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

• a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.) 
• a tűz, 
• a robbantással történő fenyegetés. 

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

Az intézményvezető dönt a szükséges intézkedésekről és értesíti a fenntartót. Akadályoztatása 
esetén intézkedésre jogosult: 

• a gondnok 
• a gazdasági ügyintéző 
• a helyettesítési rendben megjelölt óvodapedagógus(ok) 

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. 

Rendkívüli esemény észlelése után az intézkedésre jogosult felelős az épületben tartózkodó 
személyek riasztására, és a "kiürítési terv " alapján az épületből a gyermekcsoportokat 
kimenekíteni. 

A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért, a kijelölt területen 
való gyülekezésért a várakozás alatti felügyeletért a gyermek óvodapedagógusa, gondozónője 
a felelős. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során ügyelni kell a következőkre: 

• Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a csoportban tartózkodó 
nevelőknek a termen kívül tartózkodó gyermekekre is figyelniük kell.(mosdó) 
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• A csoportszobát a nevelő hagyhatja el utoljára, hogy meggyőződjék arról, hogy 
minden gyermek elhagyta a szobát. 

• A dajka folyamatosan segíti a gyerekek irányítását, meggyőződik arról is, hogy az 
öltözőben, mosdóban, egyéb helyiségekben nincs kószáló gyermek. 

• A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 
megérkezéskor az óvónőnek-gondozónőnek meg kell számolnia. 

• Az épületet a gondnok és az igazgató hagyhatja el utoljára, meggyőződve arról, hogy 
mindenki elhagyta az épületet. 

Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 

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 elzárásáról, 

• A vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 

• Az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

• A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek fogadásáról. 

Az épületbe érkező rendvédelmi szervek vezetőjét a gondnok és /vagy/ az intézmény vezetője 
tájékoztatja a 

• a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 
• az épület j ellemzőiről, 
• az épületben található veszélyes anyagokról, 
• a közművezetékek helyéről, 
• az épületben tartózkodó személyek létszámáról, 
• az épület kiürítéséről. 

A helyszínre érkezést követően az illetékes szerv vezetőjének igénye szerint kell eljárni a 
további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban. Utasításait az intézmény minden dolgozója 
köteles betartani! 

Tűz esetén a teendőket a „ Tűzriadó terv" utasításai tartalmazzák, robbantással történő 
fenyegetés esetén a szükséges teendőket a fenyegető telefonnal kapcsolatos „ Intézkedési 
terv" tartalmazza. Mindkét terv ismertetése a dolgozókkal évente történik. 

Az épület kiürítését, elhagyását annak menetét évente legalább egyszer gyakorolni kell. 
A tűzriadó terv és a fenyegető telefon intézkedési terve az igazgatói irodában található. 
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XIII. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK 
ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

Az intézmény épületét, a nemzeti ünnepek előtt díszíteni kell. Az ünnepségekről való 
megemlékezés a csoportokban történik, a csoportszobák aktuális gyermekmunkákkal és az 
ünnep hangulatát jel legét kiemelő díszítéssel történik. 

Március 15. a megemlékezés közös óvodai ünnep, melyre aktuális műsorral készülnek a 
csoportok, vendégek meghívásával is emeljük az ünnep hangulatát, (zártkörű, csak meghívott 
vendégek vehetnek részt) 

Mikulás : csoportonként személyesen látogatja meg a gyerekeket a „Mikulás bácsi „ átadva a 
közös óvodai játékokat.(zártkörű) 

Karácsony: csoportonként adventi készülődéssel a hagyományok ápolása, ajándék készítése, 
játszó délután keretében szülők bevonásával díszek, díszítések készítése. 
A közös karácsonyi ünnep az óvónők által szervezett és készített műsorral történik.(zártkörű) 

Farsang: csoportonként beöltözve mulatnak a gyerekek, a befejezés közös, valamilyen 
„műsor" segítségével, (külső előadó) (zártkörű) 

Húsvét . készülődés csoportonként, hagyományokat ápoló, bemutató játszódélután szülők 
bevonásával. 
Bábszínházi előadás és ajándék átadás (keresés) zárja. (zártkörű) 

Anyák napja: délelőtti nyíltnap szervezésével, az édesanyák köszöntésére kis műsorral 
készülnek a csoportok, (szülők részére nyilvános) 

Évzáró: Nyilvános ünnepély- az egész évben „ tanult „ énekek, énekes játékok, versek, mesék 
alkotják a gyermek műsort. Június első-második hetében, délután 17 órakor tartandó, szülők 
és más vendégek is meghívhatok. 

Az ünnepek szervezésének, lebonyolításának részleteit az éves munkaterv tartalmazza. 

Csoporton belül-közös ünneplés: 

• a gyermekek név-és születésnapja, 

Természettel kapcsolatos ünnepek: 

• Föld napja 
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Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok: 

• házi bemutatók szervezése, (munkatervben rögzítve) 

• továbbképzésen, tanfolyamon szerzett ismeretek átadása, 

• újonnan belépő dolgozó bemutatása, segítése, 

• nyugdíjba menők búcsúztatása, 

• közös karácsonyi ünnep, 

• tanévnyitó, tanévzáró 

XIV. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 

Az intézmény a fenntartó által biztosított költségvetésben meghatározott összeg felett részben 
önállóan gazdálkodhat. 
A gazdasági ügyintéző munkáját a fenntartó által kiadott, a gazdálkodás szabályozását rögzítő 
dokumentum alapján végzi. Teljes feladatkörét munkaköri leírása tartalmazza. 

Az intézményben aláírási jogkörrel rendelkezik: 

• az igazgató 

A gazdasági ügyintéző feladata: 

• kiszámolja és beszedi az étkezéssel kapcsolatos díjakat, 
• beszedi a szülők által fizetett költség hozzájárulást, 
• vezeti a pénzügyekkel-gazdálkodással kapcsolatos adminisztrációt, 
• irányítja a konyhai dolgozók munkáját, 
• elkészíti az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt, 
• felelős a költségvetési terv és gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatás 

helyességéért, 
• gondoskodik a kifizetések időben történő teljesítéséről, 
• figyelemmel kíséri, hogy az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés 

keretein belül működjék, 
• együttműködik az intézmény igazgatójával, 

Az intézmény igazgatója is felelős a gazdálkodásból adódó feladatok elvégzéséért, 
ellenőrzéséért. A jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. 
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XV. TÁJÉKOZTATÁS A NEVELÉSI PROGRAMRÓL, AZ SZMSZ-RŐL, A 
HÁZIRENDRŐL ÉS A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMRÓL 

Az igazgató irodájában kell elhelyezni az igazgató által hitelesített másolati példányban 

• az óvoda helyi nevelési programját, 

• a szervezeti és működési szabályzatát, 

• a házirendjét, 

• a minőségirányítási programját. 

A másolatok egy példánya a dolgozók tájékoztatására minden óvodai csoportban 
megtalálható. Elvitele csak igazgatói írásbeli engedéllyel történhet. 

Nevelési év első szülői értekezletén a szülők tájékoztatást kapnak a dokumentumok 
tartalmáról és a megtekintésük lehetőségéről. 
A dokumentumokról a szülők előzetes megállapodás alapján bármikor szóbeli tájékoztatást 
kérhetnek az intézmény igazgatójától. 

Az intézmény egyéb dokumentumai: 

• óvodai csoportnapló- tanulási folyamatok napló 

• bölcsődei csoportnapló 

• mulasztási napló 

• személyiséglapok 

• törzskönyv 

• egészségügyi törzskönyv 

Ezen dokumentumok elvitele az intézmény területéről csak az igazgató írásos engedéllyel 
történhet, megsértése fegyelmi vétségnek minősül. 
A dokumentációk bejegyzéseit a személyiség védelmének biztosításával kell kezelni. 
A személyiségjogok megsértése jogsértés. 
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ZÁRADÉK 

Az intézmény szülői szervezete az SZMSZ-ben meghatározott kérdések szabályozásához az 
egyetértését 2004. december napján megadta. 

Kelt 
szülői szervezet elnöke 

Az óvoda nevelőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatot 2004.december ií>. napján 
tartott határozatképes ülésén 100%-os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a 
nevelőtestület képviselői az alábbiakban aláírásukkal tanúsítják. 

Betáné Hámori Zsuzsa ' Tagyiné Fábián Magdolna 
nevelőtestület képviselője nevelőtestület képviselője 

Tarsoly Ferencné 
a bölcsőde képviselője 

Budapesi 2 0 0 4 • . * NágVMiklósné 
igazgató 

Az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat felterjesztésének napja á fenntartó felé 

Kélt. 2004. / t f ^ ^ S 
„ , \ Nagy Miklósné 
B t t d aP e s t ) igazgató 

\ / 

A Bíró Utcai Óvoda "és Bölcsőde Szervezeti és Működési szabályzatát a fenntartó 
számú határozatával jóváhagyta, 

B u d i s t 2001014)3. l g ^ 

• Paayijézsef^ 



XVI. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

Jelen Szervezeti és Működési szabályzat csak a nevelőtestület elfogadásával, az óvodai szülői 
közösség egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. 

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az 199 kelt szabályzat. 

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az intézmény 
valamennyi dolgozójával, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel és 
meghatározott körben használják az intézmény helyiségeit. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény 
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az igazgató munkáltatói jogkörében 
intézkedhet. 

A Szervezeti és működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

• a fenntartó, 

• a nevelőtestület, 

• az intézmény igazgatója, 

• a szülői közösség, 

• jogszabályi kötelezettség. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

34 



OMSZI Intézményfenntartó Kht 
Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde 
1122 Budapest Bíró u. 3. 
Telefon: 355-2019, 201-0578 
Fax: 2121078 

SZMSZ MÓDOSÍTÁSA 

2008 

Készítette: N#gy Miklősné 
Igazgató 



Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde - SZMSZ módosítás 

A módosítására azért kerül sor, mert a szervezeti és működési tekintetben 
változás állt be, 
annak következtében,hogy a A fenntartó és a XII. ker. Önkormányzat 
képviselői együttműködési szerződést kötöttek 

Az együttműködést következményeként a működési engedély is 
módosításra került. 

A továbbiakban a fejezetenkénti változás kerül bemutatásra, a módosítás 
kiemelt szövegkörnyezetet kap. 

/. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE /módosítás/ 

6. AZ SZMSZ felülvizsgálatának módja 

• ha az intézmény működési rendjében változás történik, 
• ha jogszabály előíija 

II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

l.Az intézmény jellemzői 

• Az intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde 
• Az intézmény alapítója: OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Társaság 
• Az intézmény fenntartója: OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Társaság 

• A fenntartó címe: Budapest 1062. Bajza u.32. 
• Alapító Okirat kelte: 2008. 08.30. 
• Az intézmény címe: 1122. Budapest Bíró u. 3. 
• Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 
• Az intézmény felügyeleti szerve: 
• Az intézmény tevékenységei: általános feltételek szerinti - óvodai nevelés, 

- bölcsődei gondozás 
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Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde - SZMSZ módosítás 

• Az alapfeladat jellemzőit tartalmazó intézményi nevelési program 
fenntartói jóváhagyása és hatályba lépése: 2004.05,28. 

Módosítás: 2008.09.01. 

• A fenntartó az óvodai csoportok számát hat (6) csoportban határozta 

a bölcsórdei csoportok számát három (3) csoportban határozta 

• A felvehető maximális gyermeklétszám: 
Óvoda: 145 fő 

Bölcsőde 40 fő 

• Az intézmény működési területe: Budapest és környéke a felvételi rendben 
meghatározott munkáltatói jogkör szerint,valamint a megállapodásban az 
önkormányzat által meghatározott felvételi körzet 

I. AZ ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI RENDSZERE 
IRÁNYÍTÁSA 

1. Az intézményvezetés szerkezeti felépítése 

meg. 

meg. 

Igazgató 

Gazdasági ügyintéző Minőségügyi csoport vezető Szakgondozónő Gondnok 
óvodapedagógus 

Pedagógiai helyettes 

Szakács 

Vezető szakács Óvodapedagógusok 

Óvodai Dajkák Bölcsődei Dajkák 

Gondozónők 

Konyhalány 
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Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde - SZMSZ módosítás 

Az intézményi dolgozók létszáma: SS fő 

o Igazgató 1 fő 

O 
r 

Óvodapedagógus 12fő 

o (Gazdasági ügyintéző í f ó 

O Gondozónő 6fő 

O 
r 

Óvodai dajka 6fő 

O Bölcsődei dajka 2 fő 

o Szakács 2 f ó 

o Konyhalány 2 f ö 

o Gondnok I f ó 

V. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 

1. 1. Polgármesteri Hivatal és az intézmény kapcsolata 

• Kerületet érintő adatszolgáltatás Jogszabályban előírt kötelezettségek 
felvétellel kapcsolatos tanügy igazgatási és adminisztrációs feladatok 
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Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde - SZMSZ módosítás 

VL AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

1. A gyermekek fogadása ( nyitva tartás) 

Az intézmény hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan 
működik. 

Az óvodában a nyitvatartási idő napi 10,5 óra, reggel 7 órától, délután 17.30 óráig. 
Bölcsődében a nyitvatartási idő napi 10,5 óra, reggel 7 órától, 
délután 17.30 óráig. 

2. 3. 

Az intézmény területén dohányozni TILOS! 

4. Óvodai -Bölcsődei felvétel, elhelyezés 

Az óvodahasználók körét és a térítési kötelezettséget a fenntartó által kiadott 
„Felvételi rend" tartalmazza, mely a beiratkozás idején az érdeklődők számára a 
faliújságon megtekinthető. 

A beiratkozás folyamatos ( május hónapban), illetve a tv. által kijelölt napokon 
történik, túljelentkezés estén bizottság, egyébként az óvoda vezetője, 
valamint az oktatási osztály vezetője dönt a felvételről 
A XII. kerületben lakó szülők a kerületi oktatási osztály által meghatározott 
körzetből kerülnek ki, a jelentkezés lezárását követően egyeztetésre kerül sor, a 
pozitív elbírálás érdekében. 

A felvételről (elutasításról) a szülő írásos \a]éko7M&st(határozat) kap, június 
10.-ig, mely az első szülői értekezlet időpontját is tartalmazza.. 

Az ellátási díj megállapításához a szülő a Felvételi Rendben meghatározottak 
szerint, szeptember 05.ig -igazolást hoz. (lakcímkártya bemutatás szülő-
gyermek) Igazolás bemutatásának hiányában a mindenkori térítési díj teljes 
összege kerül elszámolásra. Utólagos, vagy módosult igénybejelentés esetén a 
fizetési kötelezettség korrekciója a következő hónaptól válik érvényessé. 
Visszamenőleges korrekcióra, nincs mód. 

A jelen módosítással nem érintett eredeti szabályozás változatlan formában 
hatályban marad. 
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Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde 
1122 Budapest Bíró u. 3. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

íkt:szám:Bíró /32/ 2008 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: 

Helye. 

2008. október 1. 

Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde 

1122 Budapest Bíró u. 3. 

Jelen van: 12 óvodapedagógus 

Szülői képviselő 

Igazgató 

a mellékelt jelenléti ív szerint 

a mellékelt jelenléti ív szerint 

a mellékelt jelenléti ív szerint 

Jegyzőkönyv vezető: Tarsoly Ferencné 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kissné Mórocz Gabriella óvodapedagógus 

Papp Ivómé óvodapedagógus 

A nevelőtestület határozatképessége 

• A nevelőtestület tagjainak száma: 13 fő 

• Jelen van: 13 fő 

• Igazoltan távol: 0 fő 

• Igazolatlanul távol: 0 fő 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 13 fő jelenlétével határozathozatalra 

képes. 

Az értekezlet tárgya: A Bíró Utcai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításának elfogadása 

I. Nagy Míklósné óvodavezető köszönti a nevelőtestület tagjait, a szülők képviselőjét 

1. Tájékoztatya a nevelőtestületet a Szülői Szervezet nyilatkozatáról, melyben kinyilvánítják 

egyetértő véleményüket a Bíró Utcai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításának elfogadásáról. 

2. Felkéri a nevelőtestületet a Bíró Utcai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatával 

kapcsolatos szavazásra, a nevelőtestületi döntés meghozatalára. 

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatosan észrevétel, hozzászólás nem volt. 
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II. Határozathozatal 

~ A testület nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt a Bíró Utcai Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

~ Nagy Miklósné óvodavezető határozathozatalra kéri fel a nevelőtestületet 

~ A nevelőtestület határozata 

13 igen 0 tartózkodás Onem 

szavazattal a Bíró Utcai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

nevelőtestület elfogadta. 

Határozatszáma: 2008/5 

III. Nagy Miklósné óvodavezető megköszönte a testület, a szülői képviselő részvételét, a 

nevelőtestületi tagok, a Szülői Szervezet munkáját s az értekezletet bezárta. 

Budapest 2008. október 1. 

. .v.v, j . . . . . . . . : . . . . 

Jegyzőkönyv vezető 

Hitelesítő Hitelesítő 

igazgat©; • 
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Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

A Bíró Utcai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

JELENLÉTI ÍV 2008. 

Jelenlévő 

Neve Minősége Aláírása 

1. Abaffy Nikolett Nevelőtestületi tag 

2 j Galamb Sándomé Nevelőtestületi tag 

3. Hajduska Tiborbé Nevelőtestületi tag 

, Heller Istvánné Nevelőtestületi tag 

5 Kétszery Csilla Nevelőtestületi tag 

6 I Kissné Mórocz Gabriella Nevelőtestületi tag 

j Kubányiné B. Brigitte Nevelőtestületi tag 

8 Lovasné Pálvölgyi Réka Nevelőtestületi tag 

g Márkus Melinda Nevelőtestületi tag 

10. Nagy Míklósné Nevelőtestületi tag 

^ jPappIvorné Nevelőtestületi tag 

I Szatmári Elvira Nevelőtestületi tag 

I Véghné Maulik Éva Nevelőtestületi tag 

14. Dr. Erdei Zsolt Szülői képviselő 

15. I 

16. I 

17. I 

18. I 

19. I 

Budapest 2008. október 1. - / 

fc^K^L.-i 
/ igazgató 
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Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde - SZMSZ módosítás 

ZÁRADÉK 

Az intézmény szülői szervezete az SZMSZ-ben meghatározott kérdések szabályozásában 
történt változásokat elfogadja. 

Kelt.: 2008.10.01. 
szülői szervezet elnöke 

Az óvoda nevelőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező módosítást 
100%-os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az 
alábbiakban aláírásukkal tanúsítják 

• f ? . . . . . . " 
Kissné. Mórocz Gaoriella Papp Ivorné 
nevelőtestület képviselője nevelőtestület képviselője 

Tarsoly Ferencné 
a bölcsőde képviselője 

Budapest 2008.10.01. Nagy Miklósné 
igazgató 

Az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat felteijesztésének napja a fenntartó felé 

Kelt: 2008.10.02. 

Nagy Miklósné 
igazgató 

r 

A Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési szabályzatát a fenntartó 
számú határozatával jóváhagyta. 

Budapest 2008.10.06. 
— ' > 

TicfiTLászló 
Ügyvezető igazgató 
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Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde - SZMSZ módosítás 

Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde 

Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. 

Szervezeti és Működési szabályzata 
MÓDOSÍTÁS 

Kelt: 2009.10.01. 

A módosítást készítette: Nagy Míklósné 
igazgató 

1 
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Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde - SZMSZ módosítás 

A módosítására kerül sor 
1. fenntartó nevének változása 

2. tanügyigazgatási ellenőrzés javaslatainak alkalmazása miatt 

l ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE /módosítás/ 

6. AZ SZMSZ felülvizsgálatának módja 

® ha az intézmény működési rendjében változás történik, 
• ha jogszabály előírja 

ÍI. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

l.Az intézmény jellemzői 

• Az intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde 
• Az intézmény alapítója: OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Társaság 
• Az intézmény fenntartója: OMSZINonprofit kft 
• A fenntartó címe: Budapest 1062. Bajza u. 32. 
• Alapító Okirat kelte: 2009. 06.10. 
® Az intézmény címe: 1122. Budapest Bíró u. 3. 
• Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 
• Az intézmény felügyeleti szerve: OMSZI Nonprofit kft 
• Az intézmény tevékenységei: általános feltételek szerinti - óvodai nevelés, 

- bölcsődei gondozás 

• OM azonosító szám: 200443 
• Működési engedély nyilvántartási száma: XD/PH/45/2000 -óvoda 
• Működési engedély nyilvántartási száma: VIL-157/3/2007 - bölcsőde 

• Az alapfeladat jellemzőit tartalmazó intézményi nevelési program fenntartói jóváhagyása 
és hatályba lépése: 2004.05.28. 

Módosítás: 200911. .01. 
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Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde 
1122 Budapest Bíró u. 3. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: 

Helye: 

2009. 09.24. 

Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde 

1122 Budapest Bíró u. 3. 

Jelen van: 12 óvodapedagógus 

Szülői képviselő 

Igazgató 

a mellékelt jelenléti ív szerint 

a mellékelt jelenléti ív szerint 

a mellékelt jelenléti ív szerint 

Jegyzőkönyv vezető: Tarsoly Ferencné 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kissné Mórocz Gabriella óvodapedagógus 

Papp Ivorné óvodapedagógus 

A nevelőtestület határozatképessége 

• A nevelőtestület tagjainak száma: 13 fő 

« Jelen van: 13 fő 

- Igazoltan távol: 0 fő 

• Igazolatlanul távol: 0 fő 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 13 fő jelenlétével határozathozatalra 

képes. 

Az értekezlet tárgya: A Bíró Utcai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításának elfogadása 

I. Nagy Míklósné óvodavezető köszönti a nevelőtestület tagjait, a szülők képviselőjét 

1. Tájékoztatja a nevelőtestületet a Szülői Szervezet nyilatkozatáról, melyben kinyilvánítják 

egyetértő véleményüket a Bíró Utcai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításának elfogadásáról. 

2. Felkéri a nevelőtestületet a Bíró Utcai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatával 

kapcsolatos szavazásra, a nevelőtestületi döntés meghozatalára. 

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatosan észrevétel, hozzászólás nem volt. 
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II. Határozathozatal 

~ A testület nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt a Bíró Utcai Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

~ Nagy Miklósné óvodavezető határozathozatalra kéri fel a nevelőtestületet 

~ A nevelőtestület határozata 

13 igen 0 tartózkodás 0 nem 

szavazattal a Bíró Utcai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

nevelőtestület elfogadta. 

Határozatszáma: 2009/3 

III. Nagy Miklósné óvodavezető megköszönte a testület, a szülői képviselő részvételét, a 

nevelőtestületi tagok, a Szülői Szervezet munkáját, s az értekezletet bezárta. 

Budapest 2009. 09.24. 

: • 
Jegyzőkönyv vezető 

Hitelesítő Hitelesítő 



Intézményvezető álÉlMa 

Legitimációs eljárás 

Elfogadva: 

2009. év..??, hóA..mp 

Véleményezve: 
alkalmazotti közösség képviselőjének 

aláírása 

szőlői szervezet képviselőjének aláírása 

Érvényesség; 
Dátum: 

dx^c Hh3> 

OM azonasító 
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