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I Általános rész

Intézmény neve: Tibolddaróci Meseerdő Óvoda és Központi Konyha

OM azonosító száma: 028716

Székhelye: 3423 Tibolddaróc Kossuth út 2.

Fenntartója: Tibolddaróc és Kács község Önkormányzatainak óvodai társulása

Működési területe: Tibolddaróc és Kács községek közigazgatási területe

Felügyeleti szerve: Tibolddaróc Község Önkormányzatának képviselő testülete

Gyermekcsoportok száma: 2

Maximális gyermeklétszám: 50 fő

Az  intézmény  jogállása: Az  óvoda  a  gyermek  három  éves  korától  a  tankötelezettség

megkezdéséig  nevelő  köznevelési  intézmény.  Önálló  jogi  személy,  az  Alapító  Okirat

rendelkezése  szerint  önállóan  gazdálkodó  intézmény,  melynek  pénzügyi  feladatait  a

polgármesteri  hivatal  látja  el.  Az  intézmény  ÁFA  alany,  vállalkozási  tevékenységet  nem

folytathat.

1. Az intézmény alapfeladatai:

 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

 sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai  nevelésének,  ellátásának  szakmai

feladatai

 óvodai ellátás, nevelés működtetési feladatai

 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

 intézményen kívüli gyermekétkeztetés

 szociális étkeztetés

2. Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

2011 évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

1997.évi XXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
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363/2012 kormányrendelet Az óvodai nevelés alapprogramjáról

229/2012 kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

20/2012  EMMI  rendelet  a  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési

intézmények névhasználatáról

3. Működésre vonatkozó jogszabályok

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

326/2013 kormányrendelet  a pedagógusok előmeneteli  rendszeréről  és a  közalkalmazottak

jogállásáról  szóló  1992.évi  XXXIII.  törvény  köznevelési  intézményekben  történő

végrehajtásáról
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II. Az intézmény szervezeti felépítése

1. Vezető beosztások:

Magasabb vezető: az óvodavezető

Vezető beosztású: Az óvodavezető helyettes

2. A nevelőtestület tagjai:

A  pedagógus  munkakörben  dolgozó,  pedagógus  végzettséggel  rendelkező,

közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező munkavállaló

3. Alkalmazotti közösség: 

Az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott alkotja.

 4. Szervezeti ábra

Óvodavezető

Óvodavezető 
helyettes

Óvodapedagógusok Dajkák
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III. A vezetők közötti feladatmegosztás, a belső kapcsolattartás rendje

1. Az óvodavezető:

Az intézmény egyszemélyi felelőse

1.1. Az óvodavezető felelős: 

Az óvoda törvényes és szakszerű működéséért

A pedagógiai munkáért

A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtéséért

A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért

A gyermekbalesetek megelőzéséért

A gyermekek egészségügyi vizsgálatainak megszervezéséért

A továbbképzési program és a beiskolázási terv elkészítéséért

A KIR-be való adatszolgáltatásért

A munka, baleset, tűzvédelmi előírások betartásáért

Az intézmény költségvetésének betartásáért, a takarékos gazdálkodásért

A kötelezettség vállalásért

A kiadmányozásért

Gyakorolja: 

A munkáltatói jogkört az intézmény valamennyi dolgozója fölött

Dönt:

Az intézmény működésével kapcsolatos minden ügyben, melyet a jogszabály nem utal

át másik hatáskörbe

Képviseli:

Az intézményt minden nyilvános eseményen.

Feladatkörébe tartozik:

A nevelőtestület által végzett pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése

A  nevelőtestület  jogkörébe  tartozó  döntések  előkészítése,  végrehajtásának

megszervezése

Az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása

A nemzeti és óvoda ünnepek méltó megünneplése

A gyermekvédelmi munka irányítása

A gyermekekhez kapcsolódó tájékoztatás megszervezése
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A szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése, minden olyan döntéshez, mely fizetési

kötelezettséggel jár

A tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségéhez kapcsolódó igazolások kiadása

Szülők  értesítése  a  nyári  karbantartás,  nevelés  nélküli  munkanapok,  szünetek

időpontjáról

2. Az intézményvezető helyettes feladata:

Intézményvezető  helyettesi  kinevezés  hiánya  esetén  a  legmagasabb  iskolai  végzettséggel

rendelkező  pedagógus  jogosult  a  helyettesi  feladatok  ellátására.  A vezető  akadályoztatása

esetén a napi ügyekben ellátja a vezető helyettesítését, tartós távollét esetén teljes jogkörben

helyettesíti  a  vezetőt.  Jogosult  a  bélyegzők  használatára,  az  elektronikus  úton  keletkezett

papíralapú nyomtatványok hitelesítésére

Közreműködik:

A nevelőtestületi értekezletek előkészítésében

A civil szervezetekkel való együttműködésben

Az óvodai hagyományok megőrzésében

Az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos teendőkben

A gyermekvédelmi feladatok ellátásában

A helyettesítések megszervezésében

A dajkák irányításában

3. Leadott hatáskörök:

A  2015-16-os  nevelési  évben  induló  intézményi,  óvodapedagógusi,  intézményvezetői

önellenőrzési rendszernek megfelelően a Tibolddaróci Meseerdő Óvoda és Központi Konyha

is létrehozta az önellenőrzési csoportot.

Az intézményvezető az ellenőrzés hatásköréből a törvényi előírásoknak megfelelő feladatokat

az önellenőrzési csoporttal együttműködve végzi, egyébként az alábbi feladatokat leadja:
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Önértékelési csoport vezetőjének:

- vonatkozó törvények, jogszabályok ismerete, segédanyagok 

figyelemmel kísérése

- intézményi elvárás rendszer kidolgozása

- Ötéves Önértékelési program elkészítése

- Éves Önértékelési tervek elkészítése

- OH önértékelést támogató informatikai felület kezelése

Önértékelési csoport tagjának:

- intézményi elvárás rendszer meghatározása, aktualizálása

- adatgyűjtés, feldolgozás

                                    - kollégák, szülők tájékoztatása

- értékelésbe bevont kollégák felkészítése

Intézményvezető helyettesnek: 

-  Leltározással,  tisztítószerek  nyilvántartásával  kapcsolatos

teendők

4. A helyettesítés rendje:

Az óvoda vezetőjét  az óvodavezető-helyettes  helyettesíti.  Ha mindketten egyidejűleg távol

vannak, akkor a kijelölt óvodapedagógus végzi el a teendőket, döntést csak halaszthatatlan

ügyben hozhat.

Intézkedési joga az intézmény működésével, a gyermekek biztonságával összefüggő, azonnali

döntést igénylő ügyekre terjedhet ki.

5. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás formái:

A  rendszeres  szakmai  kapcsolattartás  a  munkaterv  szerinti  nevelőtestületi,  alkalmazotti

értekezleteken valósul meg.

Alkalmazotti, illetve nevelőtestületi értekezletet kell tartani:

A Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend, az éves Munkaterv elfogadására
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Az intézmény éves munkájának értékelésére, elemzések elfogadására

A pedagógus továbbképzési terv elfogadására

Az óvodavezetői pályázattal összefüggő szakmai vélemény kialakítására

Óvodapedagógus külön megbízása előtt (helyettesi megbízás)

Rendkívüli nevelőtestület értekezletet kell összehívni, ha:

Az óvodavezető így dönt,

A nevelőtestület egyharmada kéri,

A szülői szervezet kezdeményezi.

Alkalmazotti értekezletet kell tartani:

A köznevelési törvényben meghatározott fenntartói döntések véleményezésére (átszervezés,

alapfeladat megváltoztatása, csoportösszevonás, megszüntetés).

A vezető és a szülők közötti kapcsolattartás formái:

A szülői  közösség képviselőivel  az óvodavezető tartja a kapcsolatot.  A szülők képviselőit

tájékoztatni  kell  minden  olyan  dokumentum  elfogadásakor,  amelyhez  az  SZMSZ

véleményezési jogot biztosít. Ezeknek a dokumentumoknak az írásos anyagát előzetesen át

kell adni a szülők képviselőjének.

A szülők véleményét ki kell kérni:

Az éves Munkaterv elfogadásakor

AZ SZMSZ elfogadásakor a szülőkkel való kapcsolattartás vonatkozásában

Az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában

A szülők tájékoztatása:

A tájékoztatás történhet szóban, írásban vagy elektronikusan. A szülők kérdéseire a vezető

köteles  választ  adni,  a  szülői  közösség  képviselője  tanácskozási  joggal  bír.  Ha  a  szülők

közössége  a  gyermeki  jogok  érvényesülése  és  a  pedagógiai  munka  eredményessége

kérdésében  megállapításokat  tesz,  akkor  azokat  a  nevelőtestület  az  érintettek  bevonásával

megtárgyalja. A szülőkkel való kapcsolattartás módja a Házirend részét képezik.
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IV. Külső kapcsolatok

1. Az óvoda vezetője tartja a kapcsolatot a pedagógiai szakszolgálattal, illetve a pedagógiai

szakmai szolgáltatást végző intézményekkel.

2. A szakszolgálatok által kijelölt időpontokban javaslatot tesz az intézményt érintő feladatok

munkatervi ütemezésére.

3.  Az  óvodavezető  állapodik  meg  a  nevelési  tanácsadó  szakembereivel  a  szükséges

együttműködés kialakításában, formájában

4.  Az  intézmény  vezetője  és  helyettese  folyamatosan  kapcsolatot  tart  a  gyermekjóléti

szolgálat munkatársával

5. Folyamatos a kapcsolattartás az egészségügyi szűréseket végző szakemberekkel (védőnő,

körzeti orvos)

6. Az egyházak képviselőivel való kapcsolattartás az óvodavezető feladata.

7. A közösségi szolgálatok végzéséhez kapcsolódó együttműködési megállapodások aláírása a

középfokú intézményekkel is az óvodavezető feladata
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V. A működés rendje

1. A gyermekek fogadása, nyitva tartás, a vezetők benntartózkodása

1.1. Az óvoda hétfőtől péntekig tartó 5 napos munkarenddel egész évben folyamatosan 

működik.

1.2. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott időszakokban és a nyári karbantartás ideje 

alatt szünetel.

1.3. A nyitvatartási idő naponta 10 óra, reggel 6:30-tól délután 16:30-ig tart.

1.4. A hivatalos ügyek intézése nyitvatartási időben az óvodavezető irodájában történik.

1.5. Rendezvények esetén az eltérő nyitva tartást az óvoda vezetője engedélyezheti.

1.6. Az intézmény nyitvatartási ideje alatt az óvoda vezetőjének, vagy helyettesének az 

óvodában kell tartózkodnia, egyéb esetben a helyettesítések rendjében megfogalmazottak az 

irányadók.

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

óvodával.

2.1.  A  gyermekeket  kísérő  szülők  kivételével,  az  óvodával  jogviszonyban  nem  álló

személyeknek be kell jelenteniük a legközelebbi dolgozónak, hogy milyen ügyben jelentek

meg az intézményben

2.2. A fenntartói, ellenőrző látogatás előzetes egyeztetés után történik

2.3. Csoportok és foglalkozások látogatását indokolt esetben az óvodavezető engedélyezheti

3. A pedagógiai munka belső ellenőrzése

3.1.  A  belső  ellenőrzést  az  óvodavezető  végzi,  feladata  az  óvodában  történő  pedagógiai

munka ellenőrzése, hatékonyságának mérése

3.2. Az ellenőrzési  tervet az intézmény vezetője készíti  el,  mely tartalmazza az ellenőrzés

területeit, ütemezését. A rendkívüli ellenőrzések idejéről és módjáról az óvodavezető dönt.  

3.3. Az ellenőrzés tapasztalatairól az ellenőrzött személyt tájékoztatni kell, az illetékes arra

írásban észrevételt tehet.

3.4.  A  nevelési  évet  záró  értekezleten  értékelni  kell  a  belső  ellenőrzések  eredményeit,

tapasztalatait, meg kell hozni a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedéseket.
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4. Az ünnepek, megemlékezések rendje

Műsorral ünnepelt ünnepélyek

- anyák napja

- ballagás

A gyermeki élet hagyományos ünnepei

- Mikulás

- farsang

- gyermeknap

- születésnapok

Népi hagyományokkal összefüggő ünnepek

- Márton nap

- Karácsony

- Húsvét

Egyéb  kirándulások,  séták,  bábszínház  látogatások  szervezése,  melynek  ideje,  módja  a

Munkatervben van rögzítve

5. Rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás rendje 

Az  óvodába  járó  gyermekek  egészségügyi  felügyeletét,  gondozását  a  körzeti  orvos  és  a

védőnő látja el.

A különböző szűrő vizsgálatokat a védőnő végzi, eredményéről a szülőket tájékoztatni kell

Betegségre gyanús gyermek esetén a teendők:

- lázas, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermeket az óvodába bevenni nem lehet

- a napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, a szülőt értesíteni kell

- szükség esetén orvosi segítséget kell igénybe venni
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6. Intézményi védő-óvó előírások

6.1. Minden óvodapedagógus feladata, hogy a köznevelési törvényben megfogalmazottaknak

megfelelően mindent megtegyen a rábízott gyermekek testi, lelki egészségének megőrzéséért,

értelmi fejlődésük elősegítéséért

6.2. Minden nevelési év kezdetén a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell a testi

épségük  védelmére  vonatkozó  előírásokat,  meg  kell  velük  ismertetni  a  rájuk  leselkedő

veszélyforrásokat. Rögzíteni kell az elvárt magatartásformákat, különösen kirándulások, séták

alkalmával.

6.3.  Az  óvoda  szokásrendszerét  úgy  kell  kialakítani,  hogy  azok  a  baleset  megelőzést

szolgálják.

6.4.  Az  óvoda  csak  megfelelőségi  jellel  ellátott  játékokat  vásárolhat.  A  játékokat  csak

használati utasításuknak megfelelően lehet használni, ezért az óvodapedagógusok felelnek. A

gyerekek által behozott otthoni játékok is csak ilyenek lehetnek.

6.5.  A  gyermeket  érő  baleset  esetén  az  óvodapedagógus  kötelessége  az  azonnali

elsősegélynyújtás.  Tájékoztatnia  kell  az  óvoda  vezetőjét  minden  esetben.  Veszélyhelyzet

esetén a csoportot biztonságba kell helyeznie, majd értesítenie kell az óvoda vezetőjét, illetve

az illetékeseket.

6.6. Gyermekbaleset esetén a jelentéskötelezettség a jogszabályoknak megfelelően történik.

6.7.  Az  óvodában  tilos  a  reklámtevékenység,  kivéve,  ha  az  a  gyermekeknek  szól  és  az

egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, kulturális tevékenységgel függ össze.

7. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők

7.1. Az óvoda minden dolgozója köteles az általa észlelt  rendkívüli  eseményt  a közvetlen

felettesének  jelenteni.  A  szükséges  intézkedésekről  az  óvoda  vezetője  dönt,  ő  értesíti  a

fenntartót is.

7.2.  Bombariadó esetén az óvodavezető intézkedhet,  akadályoztatása esetén a helyettesítés

rendje érvényesül.

7.3.  Az épület  kiürítése  a  tűzriadó tervben meghatározottak  szerint  történik,  a  gyermekek

elhelyezéséről az óvodavezető intézkedik.

7.4. A rendkívüli eseményről az óvodavezető jelentést készít a fenntartó felé.

7.5.  Rendkívüli  esemény  esetén  csak  az  intézmény  vezetője  nyilatkozhat,  adhat

felvilágosítást.
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8. Tájékoztatás a Pedagógiai Programról

8.1. A pedagógiai Program egy példányát úgy kell elhelyezni, hogy azt a szülők szabadon

megtekinthessék.  Ha  bővebb  felvilágosítást  szeretnének  kapni,  akkor  a  csoportvezető

óvodapedagógusoktól megkaphatják az iroda helyiségében.

8.2. Tájékoztatás minden év első szülői értekezletén is történik
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VI. Záró rendelkezések

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület

fogadja el.

2. A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni minden alkalmazottal, és azokkal is, akik

kapcsolatba kerülnek az óvodával.

3.  Az  SZMSZ-ben  foglalt  rendelkezések  megtartása  kötelező  minden  alkalmazottra,

megszegése esetén az óvoda vezetője munkáltatói jogkörében eljárva intézkedhet.

4. Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.
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A Szervezeti  és  Működési  Szabályzatot  az  óvoda  nevelőtestülete,  alkalmazotti  közössége

2017. augusztus 25-én elfogadta:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

A szülői közösség a Szervezeti és Működési Szabályzatot megismerte és elfogadta:

2017. szeptember 06 .

Szülői közösség képviselője:

…...................................………

A fenntartó egyetértését nyilvánította:

…....................................................

Ph.

2017. szeptember 12.

………………………………

Ph.
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Mellékletek
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