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BEVEZETÉS
Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok
érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés
demokratikus rendjének garantálása érdekében a

Mesevár Óvoda
nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdés b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következő

Szervezeti és Működési Szabályzatot
(továbbiakban: SZMSZ) fogadta el.
Intézményi alapadatok
Az intézmény hivatalos neve: Magyarbánhegyesi Mesevár Óvoda
Telefon: 06 – 68/634 378
06 – 20/325 35 40
E-mail cím: mbhovoda@freemail.hu
Az intézmény típusa: köznevelési intézmény, óvoda
Székhely: 5667 Magyarbánhegyes Árpád u. 48.
Telephely: 5667 Magyarbánhegyes Árpád u. 48.
A szakmai alapdokumentum / alapító okirat kelte, száma: Az Alapító Okiratot Magyarbánhegyes Községi
Önkormányzat Képviselő testülete 121/2012. (XII.12.) KT határozattal 2013. január 1. hatállyal hagyta jóvá.
OM azonosító: 201932
Az intézmény fenntartója és működtetője: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat
5667 Magyarbánhegyes Jókai u. 38.
Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 799591
A költségvetés végrehajtására szolgáló bankszámlaszám: 11733034-15583628
Az intézmény adószáma: 15799593-2-04

Az SZMSZ célja
Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a
köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása. Az intézményi
működés rendjének meghatározása mindazon rendelkezésekkel, amelyeket jogszabály nem utal más
hatáskörbe. A törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabb érvényesülése az intézményben. A
SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem
vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály
erre felhatalmazást ad.

Az intézmény alaptevékenysége: A gyermekek nevelése hároméves kortól a tankötelezettség kezdetéig.
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Az intézmény szakágazati besorolása, szakfeladatai:
Száma

Tevékenység megnevezése

Szakágazat

851020

Óvodai nevelés

Szakfeladat

851011

Óvodai nevelés, ellátás

Szakfeladat

851012

Sajátos

nevelési

igényű

gyermekek

óvodai

nevelése,

ellátása; a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 4. § 25. pontja szerint – integrált nevelés keretében:
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartás-szabályozási zavarral) küzd
Szakfeladat

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

Az intézmény működési köre: Magyarbánhegyes község közigazgatási területe. Az intézmény más
településekről is vesz fel gyermekeket betöltetlen férőhely esetén.
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 69 fő
A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv.
Előirányzata feletti rendelkezési jogosultsága a mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet szerint
történik. Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Magyarbánhegyes Község Önkormányzata, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. A fenntartási, működési költségek az évente
összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott elemi költségvetésben kerülnek meghatározásra.
Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézmény alkalmazottaira, gyermekekre, valamint az intézménnyel
kapcsolatban álló személyekre.
Az SZMSZ időbeli hatálya: Az SZMSZ a nevelőtestületi elfogadást követő napon lép hatályba, és
határozatlan időre szól.
Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: Az óvoda területére, az óvoda által szervezett – a pedagógiai program
végrehajtásához kapcsolódó – óvodán kívüli programokra.
Az SZMSZ visszavonásig érvényes.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület fogadja el.
Az elfogadás előtt véleményt nyilvánítanak: szülői szervezet.
Az SZMSZ életbe lépéséhez a fenntartó egyetértése szükséges.
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1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE
A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az
intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas
színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi
adottságok, körülmények és igények figyelembevételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. Az óvoda
szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden olyan kérdésben dönt,
melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A döntések előkészítésében, végrehajtásában részt vesznek a
pedagógusok és a szülők is. A kötelezően foglalkoztatandó alkalmazottak létszámát a hatályos jogszabályi
előírások tartalmazzák. A foglalkoztatottak engedélyezett létszámát nevelési évenként az irányító szerv által
kiadott képviselő-testületi határozat adja meg.
1.1. Az óvoda szervezeti ábrája
Az óvodát az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető.
Intézményen belül megtalálható:
Mesevár Óvoda
Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

Dajkák
Óvodapedagógusok

1.2.Az óvoda közösségei közötti kapcsolattartás rendje
1.2.1.Az óvoda szervezeti egységei:
Intézményvezetés
Az óvodavezető, aki – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény szakszerű és törvényes
működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörébe.
Az óvodavezető közvetlenül irányítja az óvodavezető helyettes munkáját. Kapcsolatot tart a a szülői
közösséggel és biztosítja a működésük feltételeit.
Nevelőtestület- Szakmai munkaközösség
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A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tagja az
intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. Szakmai Munkaközösség hozható létre
az adott nevelési év kiemelt feladatainak eredményesebb végrehajtása érdekében. Intézményünkben a
nevelőtestület minden pedagógusa tagja a szakmai munkaközösségnek. A munkaközösség célja: növelni és
emelni a nevelési eredményeket, fokozni a pedagógiai munka minőségét. A munkaközösség vezetőjét az
intézmény vezetője bízza meg. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a
nevelő munka tervezéséhez, szerevezéséhez, ellenőrzéséhez. Új, korszerű nevelési eljárások felkutatása,
megismerése, bemutatása. Gyakorlati tapasztalatcsere szervezése, lebonyolítása.
Dajkák közössége
Elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő, jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő
kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak.
Szülői közösség
Óvodánkban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében, az intézmény működését,
munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezet működik. A
szülői közösséggel az óvodapedagógusok tartják a kapcsolatot, az óvodai szintű szülői szervezettel pedig az
óvodavezető.
1.2.2. A belső kapcsolattartás rendje
Vezetők kapcsolattartása
•

A mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában.

•

Értekezletek.

•

Megbeszélések.

•

Elektronikus levelezőlista.

A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között folyamatos, és a szükségleteknek megfelelő. A vezetők
irányítják, tervezik, szervezik és ellenőrzik a saját területükhöz tartozó munkát.
Nevelőtestület- Szakmai munkaközösség kapcsolattartása
A nevelőtestület-szakmai munkaközösség a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal
rendelkező testület, amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az
óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja. Szakmai tapasztalatcsere folyamatos az
óvodapedagógusok között.
A nevelőtestület a nevelési kérdésekben, a nevelési intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, a
köznevelési törvényben és más jogszabályokban, továbbá az e Szabályzatban meghatározott kérdésekben
döntési, véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A nevelőtestület döntési jogköre:
•
•
•
•
•
•
•
•

a pedagógiai program elfogadása
az SZMSZ és a házirend elfogadása
a nevelési év munkatervének elfogadása
átfogó értékelések és beszámolók elfogadása
továbbképzési program elfogadása
az intézményvezetői pályázat szakmai véleményezése
a nevelőtestület nevében eljáró pedagógus kiválasztása
jogszabályban meghatározott más ügyek

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni:
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•
•

a pedagógusok külön megbízásának elosztása során
a vezetőhelyettes megbízásakor, megbízásának visszavonásakor

Dajkák kapcsolattartása
A dajkák közösségének az óvodában foglalkoztatott valamennyi nevelő-oktató munkát közvetlenül segító
dolgozó a tagja. Mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában működik együtt a csoportvezető
óvodapedagógussal. A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező
közösségeken kívül az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat.
Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés-előkészítés során a döntési jogkör gyakorlójának
mérlegelnie kell.
Szülőkkel való kapcsolattartás
A szülői szervezet elnökével az intézményvezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői szervezetének
képviselőivel az óvodapedagógus tart kapcsolatot. Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezete
képviselőjének szükség szerint ad tájékoztatást.
A szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol:
•
•
•
•

a pedagógiai program elfogadásakor
az SZMSZ elfogadásakor
a házirend elfogadásakor
vezetői pályázatnál

Az óvoda

nevelési évenként legalább két szülői értekezletet tart. Az óvoda valamennyi pedagógusa

nevelési évenként – az éves munkatervben meghatározott időpontban – fogadóórát tart .A szülői
szervezetek részt vállalhatnak az óvodán kívüli programok megszervezésében és végrehajtásában. Ennek
érdekében együttműködnek az adott feladatot végrehajtó pedagógus közösséggel. A még szorosabb
kapcsolattartás érdekében óvodánkban működik a „Magyarbánhegyesi mesevár Óvodáért Egyesület”,
szülők és pedagógusok támogatásával. Évente két alkalommal gyűlést szervezünk az aktuális feladatok
szervezésével

kapcsolatosan.
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2. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA

2.1.

Az óvoda vezetési struktúrája, a vezetők közötti munkamegosztás

Óvodavezető
Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit egy vezetőhelyettes segít az óvoda vezetésével összefüggő
feladatai ellátásában. Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja – a
jogszabályok maradéktalan figyelembevételével – a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló, az
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.
Az óvodavezető – a köznevelési törvénynek megfelelően – egy személyben felelős:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az intézmény szakszerű és törvényes működéséért
az ésszerű és takarékos gazdálkodásért
az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a jogszabályi előírásoknak való folyamatos megfeleltetéséért
az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyásáért
a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért
a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért
a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért
a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért
a munka- és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért
a gyermekbalesetek megelőzéséért
a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért
a humánerőforrás biztosításáért és fejlesztéséért
a KIR-adatszolgáltatás hitelességéért
a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért
a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért
a szabályzatok betartásának biztosításáért a munkaköri leírások és a vezetői ellenőrzés útján.

Az óvodavezető feladata:
•
•
•
•

a nevelőtestületi értekezletek előkészítése
a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése
a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése
az óvoda dolgozóinak munkáját ellenőrzi értékeli, szükség esetén felelősségre vonást alkalmaz

• kezdeményezi és támogatja a nevelő–oktató munka tervszerű fejlesztését, a korszerűsítő és újító
törekvések kibontakozását
• irányítja a pedagógiai dokumentumok elkészítését
• a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítása
• szülői szervezettel való együttműködés
• a kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlása
• az intézmény működésével kapcsolatban döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály,
közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe
• rendkívüli szünet elrendelése – a fenntartó egyidejű értesítése mellett –, ha az intézményre kiterjedő
veszélyhelyzet miatt annak működtetése nem lehetséges (időjárás, járvány, természeti csapás,
elháríthatatlan ok)
• a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és
munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben
• az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, hogy a
képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat
• az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak irányítása.
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Az óvodavezető-helyettes
Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felelősséggel osztozik az óvoda
nevelési céljainak megvalósításában.
Különleges felelőssége
•
•

Az óvodavezető távollétében – korlátozott jogkörben – teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat.
A rendeletek változásainak megfelelően az óvodai dokumentumok módosításának irányítása.

•

A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában.

•
•

Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját.
Az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért teljes felelősséggel tartozik.

Az óvodavezető-helyettes felelős:
•
•
•
•
•
•
•

az óvodai törzskönyv vezetéséért
a helyettesítések megszervezéséért
a szülői szervezet működésének segítéséért
szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért
a HACCP-rendszer működtetéséért
a belső továbbképzések megszervezéséért
az alkalmazotti értekezletek előkészítéséért

Az óvodavezető-helyettes feladatai:
•
•
•
•
•

2.2.

az óvodavezető külön megbízása alapján részt vesz a vezetői munkában
szükség szerint végzi az új felvételeket, előjegyzéseket
szakmai fórumokon, hivatalos rendezvényeken képviseli az óvodát
pályakezdő, újonnan belépő pedagógus szakmai munkáját segíti
a költségvetés előtervezésénél összeállítja a hiánylistát, egyeztet az óvodapedagógusokkal és a
dajkákkal.

A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje

Az intézményben biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását az alatt az idő alatt, míg a gyermekek az
intézményben tartózkodnak, ezért az óvoda nyitva tartási idejében intézményvezető és helyettese közül
egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia. Távollétük esetén a mindenkori megbízott látja el a vezetési
feladatokat. Hatásköre a működéssel kapcsolatos azonnali döntést igénylő tevékenységre terjed ki.
Hivatalos ügyek intézése: 8.00-16.00 óráig a székhelyen. Ennek érdekében a vezetők intézményben való
tartózkodásának rendje a következő:
Vezetői beosztás megnevezése

Az intézményben való tartózkodás rendje
Óvodavezető

730–1400, illetve 1000–1630

Óvodavezető-helyettes

730–1400, illetve 1000–1630

Amennyiben tartós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hiányzás miatt az intézményvezető
vagy helyettesének folyamatos benntartózkodása ezen időszakban nem oldható meg, úgy a helyettesítés
rendjére vonatkozó szabály szerint kell eljárni.

10 / 22

2.3.

A kiadmányozás szabályai

Az óvoda kiadmányozási joga az óvodavezetőt illeti meg. Az intézmény nevében aláírásra az óvodavezető
jogosult, akadályoztatása esetén – az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokra vonatkozóan – aláírási jogot
gyakorolhat az óvodavezető-helyettes. Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok
továbbküldhetőségének és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult.
Kimenő
leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá.
Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata:
Hosszú bélyegző:

2.4.

Körbélyegző:

Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a
helyettesítés rendje

Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a vezetőhelyettes
helyettesíti. Az óvodavezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését teljes felelősséggel
az óvodában az intézményvezető-helyettes látja el, az azonnali döntést nem igénylő, a vezető kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyek kivételével. Az intézményvezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű.
Tartós távollétnek az egy hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására
vonatkozó megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni (értesítés,
kifüggesztés). Az intézményvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az
intézményvezető által írásban adott megbízás alapján történik.
A vezető, illetve a vezetőhelyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások:
•

a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket,
döntéseket hozhatják meg a vezető, vezetőhelyettes helyett,
• a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s
amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában, illetve írásbeli
megbízásában felhatalmazást kapott,
• a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban,
rendelkezéseiben a kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet.
A reggel 630 órától 730 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a
munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetési
fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek
biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
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3. A MŰKÖDÉS RENDJE
3.1. Az óvoda nyitva tartása, zárva tartása, nevelés nélküli munkanapok
A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. A nevelési év folyamán az óvoda
hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel üzemel. Az ünnepek miatti, munkarendben bekövetkezett
változásokról időben értesítést kapnak a szülők. Az óvoda 6.30 órától 16.30 óráig meghatározott
munkakezdéssel illetve – befejezéssel tart nyitva a szülői igények figyelembe vételével. Az óvodai nyitva
tartás ideje alatt elsőként érkező gyermek érkezésétől az utolsó gyermek távozásáig biztosítják az
óvodapedagógusi felügyeletet. Az óvoda nyáron (2 hétig) zárva tart, melyről a szülőt legkésőbb február 15-ig
értesíteni kell. Intézményünkben 5 nevelés nélküli munkanapot tervezünk. Az éves Munkatervben kerül
meghatározásra: - a nevelésnélküli munkanapok időpontja, felhasználása, - a megemlékezések, az óvodai
ünnepek megünneplésének időpontja, - a nevelőtestületi értekezletek időpontja. A nevelésnélküli munkanap
időpontjáról, a gyermekek elhelyezéséről a szülőket szükség szerint, egy héttel korábban írásban
tájékoztatni kell.
3.2. A vezetők intézményben való tartózkodása
Az intézményben biztosítani kell a vezetői feladatok ellátását az alatt az idő alatt, míg a gyermekek az
intézményben tartózkodnak, ezért az óvoda nyitva tartási idejében intézményvezető és helyettese közül
egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia. Távollétük esetén a mindenkori megbízott látja el a vezetési
feladatokat. Hatásköre a működéssel kapcsolatos azonnali döntést igénylő tevékenységre terjed ki.
Hivatalos ügyek intézése: 8.00-16.00 óráig a székhelyen
3.3. A gyermekeknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
A gyermekek munkarendjét, napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni és a csoport faliújságára kell
kifüggeszteni. Az óvodai életrend megszervezésénél maximálisan biztosítjuk a gyermeki jogokat. A napi élet
szervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek aktuális állapotát, szükségleteit, érdeklődését. Szervezeti
és időkeretek meghatározását a Nevelési program tartalmazza. Az óvodai-bölcsődei napirendet úgy kell
kialakítani, hogy a szülők – a Házirendben megfogalmazottak szerint – gyermeküket az óvoda tevékenység
zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék. A napirend kialakításának szempontjait a Házirend
tartalmazza
3.4. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje
A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő és a kötött munkaidő (32 óra) közötti órákban ellátandó
feladatokat az óvodavezető határozza meg. A feladatok meghatározásának elve az arányos és egyenletes
feladatelosztás a nevelőtestület tagjai között. Az ellátandó feladatokat az óvoda munkaterve tartalmazza.
Betegség, hiányzás esetén a munkakezdés előtt telefonálni kell. A vezetők megszervezik a helyettesítést. Az
újbóli munkába állást jelezni kelllegkésőbb a megelőző munkanap 15 óráig.
3.5. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelésioktatási intézménnyel
Az óvoda bejáratai a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem érdekében napközben zárva van. Az
intézmény alkalmazottai közül bárki ajtót nyithat, miután tájékozódott, felvilágosítást kapott a belépni kívánó
személy kilétéről. A látogatótól meg kell kérdezni, hogy milyen ügyben jelent meg, majd el kell kísérni a
keresett személyhez. A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos vagy szakmai szervek
képviselőit az óvodavezető fogadja. Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását az óvodavezető
engedélyezi. Ügynökök, üzletszerzők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet
nem folytathatnak.
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4. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI
4.1.

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása,
valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel,
szervezetekkel.Az intézményvezető és helyettese szervezik a kapcsolattartást az intézmény egészével
kapcsolatban álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. A
nevelési-oktatási

intézmények

szakmai

fejlődésének

támogatása

érdekében

az

Oktatási

Hivatal

irányításával és a kormányhivatal operatív közreműködésével végrehajtandó pedagógiai-szakmai
ellenőrzések során az intézmény vezetősége és pedagógusai együttműködnek az ellenőrzést végző
tanfelügyelőkkel. Az együttműködés célja, hogy segítse a pedagógusok munkájának ellenőrzését és
értékelését, a vezető munkájának ellenőrzését és értékelését, valamint az intézmény ellenőrzését és
értékelését.
4.2.

Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal

4.2.1. Pedagógiai szakszolgálatok
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás segítése, valamint
tanácsadás nevelési kérdésekben.
A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció, szülői
értekezleten való részvétel.
Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a pszichológus, logopédus és óvónők
jelzése alapján szükség szerint.
4.2.2. Pedagógiai szakmai szolgáltatók
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője, illetve a szakmai munkaközösség vezetője.
A kapcsolat tartalma: a pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése, valamint szaktanácsadói
szakmai segítés. Felkészülés a tanfelügyeletre, minősítésre.
A kapcsolat formája:
szaktanácsadói javaslat.

továbbképzések,

konferenciák,

konzultációk,

szaktanácsadói

hospitálás,

Gyakoriság: nevelési évenként meghirdetett időpontokban és gyakorisággal.
4.3.

Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal

Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, esélyegyenlőség
biztosítása.
A kapcsolat formája, lehetséges módja: esetmegbeszélésen, előadásokon, rendezvényeken való részvétel,
segítség kérése, ha a gyermeket, veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk megszüntetni,
valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség védelme miatt ez indokolt.
•
•

a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése – ha az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja
amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a Gyermekjóléti Szolgálat
javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei között milyen intézkedést tegyen
• esetmegbeszélés – az óvoda részvételével, a szolgálat felkérésére
• szülők tájékoztatása révén (a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való
kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését
Gyakoriság: szükség szerint.
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4.4.

Kapcsolattartás az óvoda-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletére vonatkozó feladatellátás alapja a fenntartó és az
egészségügyi szolgáltató által megkötött megállapodás tartalma.
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője.
Feladata: biztosítja a munkafeltételeket, gondoskodik a gyermekek felügyeletéről, vizsgálatokra való
előkészítéséről, a szülők tájékoztatásáról.
A kapcsolat tartalma: az orvos felkérésére szakértőként közreműködik, a gyermekek egészségügyi ellátását
és az egyéb óvoda-egészségügyi feladatokat az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve
végzi. A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat az 51/1997. (XII. 18.) NM-rendelet szabályozza.
A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre.
Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint.
Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a nemzeti köznevelési törvényben
előírt, évenként esedékes szűrővizsgálat lebonyolítása. A szolgáltatókkal a szűrővizsgálatok szervezéséhez
és lebonyolításához szükséges kölcsönös kapcsolatért a óvodavezetőhelyettes a felelős.
4.5 Általános iskola
Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda–iskola átmenet
megkönnyítésével, információk továbbítása a szülőknek.
A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel.
Gyakoriság: a közeli iskolák megkeresésére látogatás az iskolai beiratkozás előtt és az első félévet
követően.
4.6. Fenntartó
Kapcsolattartó: óvodavezető.
A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak való megfelelés,
az intézmény érdekeinek képviselete.
A kapcsolattartás formája: vezetői értekezletek, rendezvények, központi ünnepségeken való intézményi
képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, írásos beszámoló.
4.7. Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézmények, szolgáltatók
Kapcsolattartó: az óvodavezető által az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermekműsorok, előadások szervezése, lebonyolítása.
A kapcsolat formája: intézményi programok szervezése, intézményen kívüli kulturális programok látogatása,
illetve ajánlása a szülőknek.
Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva, a szülői szervezet véleményének
kikérésével.
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5. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE
5.1.

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

Az intézményi megemlékezések és az egyéb ünnepek megünneplésének rendjét és módját a nevelési
program, jelen Szabályzat, továbbá a nevelési év rendjére vonatkozó éves munkaterv határozza meg. Az
éves munkatervben ki kell jelölni a rendezvény idejét és azt a pedagógust, aki az évi ünnepélyek,
hagyományápoló rendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért szakmailag felelős.
A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoport megünnepel az intézményben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A

születésnapok
Mikulás
karácsony
farsang
március 15-e
húsvét
anyák napja
gyermeknap
évzáró
karácsony, a farsang, az anyák napja, az évzáró és a gyermeknap nyilvános, melyre szülők és más

vendégek is hívhatók.
Az ünnepek és hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, elvárások:
•
•
•
•

Az óvoda közösségi helyiségeinek az ünnephez illő feldíszítése.
Tájékoztató információk kihelyezése a program időpontja előtt legalább 1 héttel.
A rendezvényeken való aktív részvétel, a személyre szóló feladatok maradéktalan elvégzése.
Alkalomhoz illő öltözködés – egységes arculat tükrözése (sportrendezvényeken formapóló; nemzeti
ünnepeken ünneplő ruha; farsangkor jelmez használata).

6. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
6.1. Az intézmény vezetőjének felelőssége
•
•
•
•
•
•

•

hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb
időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó
felügyelete mellett lehet,
hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – az aljzatok
vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével,
hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be,
hogy a játékok, foglalkozási eszközök vásárlásakor csak megfelelőségi jellel ellátott termékeket
szerezzenek be,
hogy az udvari játékok folyamatos karbantartása, időszakos szabványossági felülvizsgálata
megtörténjen,
a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős feladata a
gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a veszélyforrásokra (csoportszoba,
udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) valamint a bekövetkezett baleset utáni eljárással
kapcsolatos szabályok megfogalmazása, a teendők ismertetése,
évente az intézmény egész területét felmérjék a védő, óvó intézkedések szükségessége szempontjából.

6.2. Az óvodai alkalmazottak felelőssége:
•
•

Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések használatára,
kezelésére.
A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá.
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•
•
•
•
•
•

A gyermekek testi épségét veszélyeztető (szúró, vágó stb.) tárgyak otthonról ne kerülhessenek az
óvodába.
Javaslatot tegyenek az óvoda épülete és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére.
Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére.
Veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják.
Hívják fel a gyermekek és az óvodavezető figyelmét a veszélyhelyzetekre.
Azonnali veszélyelhárítás szükséges a baleset megelőzése érdekében.

6.3. Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok
A balesetet szenvedett gyermek ellátása a gyermek felügyeletét éppen ellátó óvónő feladata, miután a többi
gyermek biztonságáról, felügyeletéről gondoskodott. A fenti feladatok ellátásában a helyszínen jelenlévő
többi munkatársnak is segítséget kell nyújtania. A balesetet szenvedett gyermek megnyugtató ellátása után
tájékoztatni kell az óvodavezetőt, amennyiben orvosi ellátás szükséges, akkor azonnal értesíteni kell a
szülőket is. A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása a gyermekvédelmi felelős feladata.
A munkavédelmi felelős különleges felelőssége, hogy
•
•

gyermekbalesetet követően intézkedjen annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne forduljon elő,
az óvoda minden alkalmazottját tájékoztassa.

6.4. Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok
Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is:
• kirándulás, séta
• színházlátogatás
• sportprogramok
• iskolalátogatás stb.
A szülők a nevelési év kezdetén írásban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az óvodán kívül szervezett
programokon részt vegyen.
Az óvodapedagógusok feladatai:
•

Szülő tájékoztatjása online és papíralapon a program helyéről, időpontjáról és a közlekedési
eszközről.

•

A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani.

•

Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.

6.5. Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok:
•
•
•
•

Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi véleménnyel kell
rendelkeznie.
A HACCP-előírások betartása és betartatása mindenki felelőssége.
Az intézmény egész területén tilos a dohányzás!
Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos!

16 / 22

6.6. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen felettesének jelenteni.
A szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről az óvodavezető dönt.Rendkívüli esemény
(bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) esetén az épület kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a
tűzriadóterv előírásainak megfelelően kell elvégezni. Bombariadó esetén minden esetben azonnal értesíteni
kell a rendőrséget, és haladéktalanul meg kell kezdeni az épület kiürítését. Amennyiben az óvodavezető
nem tartózkodik az épületben, a helyettese, illetve a legmagasabb iskolai végzettséggel és szolgálati idővel
rendelkező munkatárs gondoskodik a bejelentésről és a kiürítés megszervezéséről, majd a vezető
értesítéséről. A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben értesíti a
fenntartót.

7. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó pedagógiai tevékenység
eredményességének, szakszerűségének, célszerűségének és hatékonyságának a vizsgálata, annak
feltárása, hogy milyen területen szükséges erősíteni a tevékenységet, milyen területeken kell a
rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket felújítani, korszerűsíteni, illetve bővíteni. A pedagógiai munka
éves ellenőrzési ütemtervét a vezetőhelyettes javaslatai alapján az intézményvezető készíti el. Az
ellenőrzési terv az éves munkaterv része. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit,
módszereit, szempontrendszerét és ütemezését. Az ellenőrzés kiterjed az egyes feladatok elvégzésének
módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az
intézményvezető felel. Az intézményvezető az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonja a
vezetőhelyettest. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt.
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet az intézményvezető-helyettes és a szülői szervezet. Az ellenőrzés
tapasztalatairól írásos feljegyzést kell készíteni, azt az érintett óvodapedagógussal, illetve dolgozóval
ismertetni kell, aki arra szóban vagy írásban észrevételt tehet. Az intézményvezető minden évben
valamennyi óvodapedagógus és technikai dolgozó munkáját értékeli legalább egy alkalommal. A pedagógiai
munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait a nevelési
évzáró értekezleten értékelni kell, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges
intézkedéseket.
Minden tanévben ellenőrzött területek:
•

Dokumentum ellenőrzés

•

A csoportok nevelő-oktató munkája

•

A munkaközösségek munkája.

•

Országos pedagógia szakmai ellenőrzés helyszíni vizsgálata

•

A szülői értekezletek, fogadóórák rendjét

•

Az igazolatlan hiányzások számának alakulása.
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8. AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ
8.1.

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az óvodavezető utasítása szerinti gyakorisággal –
papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni.
•

A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően:

•

el kell látni az óvodavezető eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével,

•

az vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat alapján
irattári dokumentumként kell megőrizni.

A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények
megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az intézményvezetőnek kell
gondoskodnia.
8.2. A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése
Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott
elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmaz a
229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során
ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát:
•
•
•
•

Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések
Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések
Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot)

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az óvodavezető
aláírásával hitelesített formában kell tárolni. A dokumentumokat a KIR alrendszerében, továbbá elektronikus
adathordozón lementett formában tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az óvodavezető által felhatalmazott
vezetőhelyettes férhet hozzá.
8.3.Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
A

Közoktatási

Információs

Rendszerben

(KIR)

elektronikusan

előállított,

hitelesített

és

tárolt

dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) kizárólag az
intézmény óvodavezetője alkalmazhat. A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak
megadása, a telephely szintű jogok beállításai az intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben
történik. A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó,
kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos felhasználónév nem
engedélyezhető. A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az
okozott kárért – az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján - a kárt okozó
személyesen felel.
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9. INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOKRÓL VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS RENDJE
Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (szülő, valamint az óvoda alkalmazottai)
megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az óvoda honlapján, a „Dokumentumok” menüpont
alatt. A Pedagógiai Program, a Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat egy-egy nyomtatott
példánya megtalálható az óvodavezető irodájában, Itt minden érdeklődő helyben tanulmányozhatja a
dokumentumokat. Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek az
óvodavezetőtől és a vezetőhelyettestől előzetesen egyeztetett időpontban

10 .PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A panaszkezelési szabályzat célja, hogy intézményi partnereink elégedettsége és igényeinek magasabb
szintű kielégítése érdekében a fontos visszajelzéseket tartalmazó panaszok kezelésének, kivizsgálásának,
nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves részévé váljon az intézményi tevékenységeknek.
Intézményi gyakorlatunk alapkövetelménye partnereink felvetéseinek gyors kivizsgálása és a feltárt hibák
orvoslása. A panaszokat és a panaszosokat megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárások
keretében és szabályok szerint kezeljük. A panaszkezelésnek gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell
lennie, amelynek során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt minél előbb orvosolni
kell.
A panasz bejelentésének módjai:
Szóbeli panasz

Személyesen

Hétfőtől péntekig: 8 00 16 00 között

Telefonon

Csoportvezető
óvőnőknél
Az óvoda vezetőjénél
Írásbeli panasz

Személyesen vagy más
által átadott irat útján

bármikor

Csoportvezető
óvőnőknél
Az óvoda vezetőjénél

Postai úton

Az óvoda címére:

Elektronikus levélben

Az óvoda e-mail címére

A szóbeli panaszt az óvoda haladéktalanul megvizsgálja és a lehető legrövidebb időn belül orvosolja. Ha a
partner a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor fenntartónál élhet további panasszal.
Írásbeli panasz esetén azt érdemben megvizsgáljuk és a panasszal kapcsolatos álláspontunkat
jegyzőkönyvben rögzítjük és az érdemi döntést/intézkedést pontos indoklással ellátva a panasz közlését
követő 15 napon belül írásban megküldjük a partner részére.
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11.ZÁRÓ

11.1

RENDELKEZÉSEK

Az SZMSZ hatálybalépése

A SZMSZ ......... év .................. hó ........ napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba, és
visszavonásig érvényes. A felülvizsgált szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg
érvényét veszti a ......... év .................. hó ........ napján készített (előző) SZMSZ.

11.2

Az SZMSZ felülvizsgálata

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha
módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a
javasolt módosítást az intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik
megalkotásának szabályaival.

Kelt: .........................................................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
óvodavezető
P.H.

11.3 Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai
A szervezeti és működési szabályzat Adatkezelési szabályzatát a szülői szervezet ......... év .................. hó
........ napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési
jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során az adatkezelési szabályzattal kapcsolatban gyakorolta.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap
.............................................
szülői szervezet képviselője

A szervezeti és működési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete ......... év .................. hó ........ napján
tartott értekezletén elfogadta.

.............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag
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11.4 Fenntartói és működtetői nyilatkozat
Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a szervezeti és működési szabályzat
fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
fenntartó képviselője
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A SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK
•

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

•

A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,

•

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,

•

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,

•

A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről,

•

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

•

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,

•

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

•

229/2012.(VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról,

•

43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól,

•

110/2012. (VI. 4.)
alkalmazásáról,

•

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
módosításáról,

•

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről,

•

326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról,

•

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

•

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet,

•

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet,

•

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet),

•

59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról,

•

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve
és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról,

•

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

•

A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.)
OKM rendelet,

•

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

•

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

Korm. rendelet a Nemzeti
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alaptanterv kiadásáról,

alkalmasság

orvosi

bevezetéséről és

vizsgálatáról

és

