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I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata, hatálya 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg az Óbudai 
Waldorf Óvoda (továbbiakban: Óvoda) szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, 
a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, és mindazon 
rendelkezéseket, amelyeket a jogszabályok szerint az SzMSz-ben kell szabályozni, illetve 
amelyeket nem utalnak más szabályozás hatáskörébe.  
Az SzMSz a Waldorf-pedagógia működési elveinek és a jogszabályoknak  megfelelően 
szabályozza az Óvoda vezetői modelljét, szervezeti-működési struktúráját, amely keretek 
között az Óvoda a köznevelési feladatát: a Waldorf-óvodapedagógiai Program (WOP) 
szerinti nevelést megvalósítja.  
Az SzMSz az Óvónői Kollégium által történő elfogadásának napjával, határozatlan időre 
szólóan lép hatályba. Az SzMSz és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok 
rendelkezései mindenkire kötelező érvényűek. 
 
Az SzMSz alapjául szolgáló jogszabályok  
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rend. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról, 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 
 26/1997. (IX. 3.) NM rend. az iskola-egészségügyi ellátásról 
 „Waldorf Óvodapedagógiai Program” - az Nkt. 9. § (8) bekezdése alapján az emberi 

erőforrások minisztere által egyedi megoldásként engedélyezve 
 
Az Óvoda egyéb dokumentumai, a dokumentumok nyilvánossága 
Az SzMSz-nek a jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell 
az Óvoda alapdokumentumaihoz és más belső szabályzataihoz, amelyek meghatározzák 
az Óvoda tartalmi tevékenységét, pedagógiai-szakmai munkáját, működését. E 
dokumentumok a következők: 
a) Alapító okirat – a fenntartó nyilatkozata az Óvoda létrehozásáról, működtetéséről, 

amely meghatározza az intézmény típusát, feladatait, a működéshez szükséges 
feltételek biztosítását, gazdálkodását, vezetését és a jogszabályban előírt egyéb 
tartalmakat. 

b) Pedagógiai program – az alapító okiratban szereplő köznevelési feladatok alapján az 
Óvoda Óvónői Kollégiuma, mint nevelőtestület által készített és időszakosan 
felülvizsgált, az Óvodában folyó nevelő munkát szabályozó dokumentum. 
Tájékoztatás a pedagógiai programról 
A pedagógiai programról minden érintett tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől 
fogadóóráján vagy ettől eltérő, előre egyeztetett időpontban, továbbá a csoportvezető 
óvónőtől, szülők a fogadóórákon, szülői esteken vagy egyeztetett időpontban. A 
pedagógiai program elérhető és megtekinthető az Óvoda honlapján, valamint az Óvoda 
irodájában nyomtatott formában a hivatalos ügyek intézésére a jelen szabályzatban 
meghatározott időben.  
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c) Házirend – tartalmazza a nevelő munka megvalósulását segítő működési, magatartási, 
viselkedési szabályokat, a jogszabályokban meghatározott gyermeki jogok 
gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének módját. 

 
Amennyiben jogszabály vagy eseti döntés az Óvoda valamely szabályzatának, 
dokumentumának, az Óvónői Kollégium vagy az Óvoda más testülete döntésének, 
véleményének közzétételét rendeli el, azt az Óvoda honlapján történő közzététellel kell 
teljesíteni. Ugyancsak az Óvoda honlapján kell közzétenni a jogszabály alapján kötelezően 
közzéteendő adatokat.  
 
Az Óvoda pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét a 
honlapon nyilvánosságra kell hozni. A házirend az irodában megtalálható, továbbá a 
beiratkozáskor, illetve módosítás esetén minden szülőnek elektronikus úton 
megküldésre kerül. Az alapító okirat megtekinthető az óvodatitkárnál és az 
óvodavezetőnél. Az éves munkatervet és az éves beszámolókat az Óvoda minden 
munkavállalója,  az óvónői konferenciák jegyzőkönyveit az Óvónői Kollégium minden 
tagja megtekintheti az óvodavezetőnél, egyeztetett időpontban. Az Óvoda szabályzatairól 
a fentieken túl a szülők, és más – az Óvodával jogviszonyban nem állók – tájékoztatást 
kérhetnek az óvodavezetőtől fogadóórán vagy munkaidőben előre egyeztetett 
időpontban.  
 
Az egyéb közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet az óvodavezetőnek kell 
jelezni, aki a jogszabályok alapján dönt az adat közérdekű voltáról, és a közérdekűnek 
elismert adat megismerését biztosítja.  
 
Az SzMSz elfogadásának, módosításának rendje, hozzáférhetősége, nyilvánossága 
 
Elfogadás, módosítás rendje  
Az SzMSz elfogadása az Óvónői Kollégium nevelőtestületi jogköre. Az Óvónői Kollégium 
az SzMSz-t, illetve annak módosítását az óvodaszék, valamint a fenntartó véleményének 
kikérésével fogadja el. A fenntartó egyetértése szükséges az SzMSz minden olyan 
rendelkezésének érvényességéhez, amellyel a fenntartóra többletkötelezettség hárul. 
 
Az SzMSz vagy módosítása tervezetét az Óvónői Kollégium és a szülők javaslataira is 
figyelemmel az óvodavezető készíti el. A tervezetet megvitatja nevelőtestület és 
véleményét továbbítja az óvodavezetőnek. Az óvodavezető kikéri az óvodaszék és a 
fenntartó véleményét a tervezettel kapcsolatban. Ezt követően készíti el az óvodavezető 
az SzMSz vagy módosítása végleges tervezetét, és elfogadás előtt kikéri a végleges 
tervezetről az óvodaszék és a fenntartó véleményét, utóbbinak jogszabályban 
meghatározott kérdésekben az egyetértését. 
A Szervezeti és Működési Szabályzatot, illetve módosítását az Óvónői Kollégium fogadja 
el. Az Óvónői Kollégium elfogadásával az SzMSz, illetve a módosított SzMSz az elfogadás 
napján hatályba lép.   
 
Az SzMSz-t az Óvónői Kollégium a jogszabályi megfelelés tekintetében nevelési évente 
rendszeresen, május hónapban felülvizsgálja, továbbá részletes tartalmi felülvizsgálatát 
időszakosan, háromévente végzi.  
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Az SzMSz módosítását kezdeményezhetik: óvodavezető, nevelőtestület, óvodaszék, 
fenntartó. Az SzMSz módosítására bármely pedagógus, szülő javaslatot tehet a módosítás 
kezdeményezésére jogosultaknál. 
Az SzMSz mellékletét képező önálló szabályzatok a jelen SzMSz változtatása nélkül is 
módosíthatók.  
 
Az SzMSz hozzáférhetősége, nyilvánossága 
Az SzMSz és mellékleteinek egy-egy nyomtatott példánya az Óvoda irodájában 
hozzáférhető és megismerhető. Az Óvoda az SzMSz nyilvánosságát és széleskörű 
hozzáférését a honlapján történő közzététel útján biztosítja. 
 

 

II. AZ ÓVODA ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI  
 

Az Óvoda adatai  
neve: Óbudai Waldorf Óvoda 
székhelye: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11. 
elérhetősége: 

 telefon: +36-1-387-2530 
 elektronikus elérhetőség: owovoda@gmail.com 
 weblap: www.owo.hu 

típusa: óvoda 
OM-azonositó száma: 034292 
fenntartója és felügyeleti szerve: Óbudai Waldorf Alapítvány 
alapító okiratának kelte: módosításokkal egységes szerkezetben kiadva 2O12. 12. 28. 
engedélyezett csoportszám: 2 (vegyes életkorú) 
engedélyezett létszám: 50 fő 
alapfeladata: Iskolai előkészítő oktatás – óvodai nevelés (TEAOR 8510) 
kiegészítő tevékenységek: 

Egyéb vendéglátás – Óvodában szervezett közétkeztetés (TEÁOR 56.29) 
Kulturális képzés (TEÁOR 85.52) 

 
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretei között önállógazdálkodást 
folytat, e körben a fenntartó jóváhagyása nélkül vállalhat kötelezettségeket és szerezhet 
jogokat.   
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
Az Óvoda alapfeladata 
Az óvoda alapfeladata a Waldorf-pedagógiai alapelveknek és módszereknek megfelelő 
óvodai nevelés. Az óvoda szakmai működését a pedagógiai program határozza meg: 

a. A pedagógiai program tartalmazza: 
− a nevelés célját és feladatait, 
− a helyi nevelési tervet: napi, heti ritmusokat, ünnepeket, nevelési 

szüneteket 
− az óvodai tevékenységeket, 
− a gyermekek fejlődése figyelemmel kísérésének szempontjait és módját. 

b. Az óvoda egy nevelési évre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának 
konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a 

mailto:owovoda@gmail.com
http://www.owo.hu/
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határidők kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével. A munkatervet a 
pedagógusok a nevelési évet megelőző augusztusban készítik el. 

Az óvoda jogosultságai: 
a. döntés az óvodai jogviszony kérdésében 

 
Az Óvoda képviselete, irányítása 
 
Az Óvoda képviseletére jogosultak  
Az Óvoda, mint jogi személy törvényes képviselője az óvodavezető.  Az óvodavezető 
képviseleti joga általános és önálló.  Az Óvoda képviseletére jogosultak továbbá az 
óvodavezető által megbízott óvodai dolgozó(k), a megbízás keretei között.  
 
Az Óvoda bélyegzői, használatuk rendje: Az Óvoda kör bélyegzőjének és hosszú 
bélyegzőjének lenyomata: 
 
 
 
 
 
Az óvoda bélyegzőjének használatára az óvodavezető vagy általa meghatalmazott 
személy jogosult. A bélyegzőket az irodában az óvodavezető kezeli, köteles azokat oly 
módon tárolni, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. Bármely bélyegző 
elvesztését haladéktalanul jelenteni kell az óvodavezetőnek, aki soron kívül gondoskodik 
az érvénytelenítésről.  
 
Az Óvoda irányítása 
Az Óvoda szakmai és szervezeti tekintetben önálló, szervezetével és működésével 
kapcsolatban önállóan dönt. Az Óvoda irányítása a hatályos jogszabályok alapján történik, 
azzal a WOP-ban deklarált eltéréssel, hogy az Óvoda az önigazgatás elvére épülő sajátos 
vezetői modelljének biztosítása érdekében a fenntartó a jogszabályban biztosított 
irányítási és ellenőrzési jogait az Óvodával együttműködve gyakorolja, és az 
együttműködésről a jelen szabályzatban rendelkezik. 
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III. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ALAPELVEK 
 

Az Óvoda feladatellátására irányadó és kötelező WOP-ban deklarált Waldorf-pedagógiai 
működési alapelvnek megfelelően az Óvoda munkatársai arra vállalkoznak, hogy a szabad 
szellemi élet olyan önigazgatási egységeit teremtik meg, amelyben a Waldorf-pedagógia 
megvalósítható. Az Óvoda a szociális organizmus Rudolf Steiner által leírt törvényei 
szerint három alapelvre épül: önigazgatás, demokratikus-republikánus elv, funkcionális 
hármas tagozódás. Az Óvoda igazgatása a szellemtudományos emberismeretből és az 
ebből adódó módszertanból kiindulva történik, szellemi vezetése és igazgatása, 
működtetése, és a pedagógiai munka ellátása az Óvónői Kollégium feladata. Az Óvoda 
fenntartója a szülői kezdeményezéssel alapított, a mindenkori szülői közösség 
támogatásával közhasznú civil (nonprofit) szervezetként működő Óbudai Waldorf 
Alapítvány. Az Óvoda és a fenntartó kapcsolatában az óvoda létezése és működése – mint 
közös cél – szolgálatában domináns és hangsúlyos az együttműködés. A fenntartói 
tevékenységet a szülői közösség az irányadó jogszabályi keretek között, jelentékeny 
önkéntes személyes közreműködés vállalásával és az intézményfenntartói cél anyagi 
támogatásával valósítja meg.  
A Waldorf-pedagógia legfontosabb célja a szociális megújhodás, az egészséges szociális 
fejlődés, amely tükröződik az Óvoda szervezeti felépítésében, vezetési szerkezetében. Az 
Óvoda a fenntartójától elkülönült, szakmai és szervezeti szempontból önálló jogalany, 
amely a feladatdelegálás elvén működik: egyének és csoportok vállalnak felelősséget a 
vezetés, döntéshozatal egyes területein, a közösen meghatározott célok alapján.  

 
Az Óvoda intézményvezetői feladatait az Óvónői Kollégium és az egyszemélyben felelős 
óvodavezető látja el, az alábbiak szerint megosztva: 
 
Az Óvoda vezetője 

a. Az óvodavezetője felelős: 
 az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, 
 a törvényes és ésszerű gazdálkodásért, 
 az óvoda szabályzatainak elkészítéséért, 
 a nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 
 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, 
 a gyermekbalesetek megelőzéséért,  
 a gyermekek rendszeres – évi kétszeri – egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséért, 
 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért, 
 a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, 
 az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának 

szabályosságáért, 
 a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért. 

b. Pedagógiai munkát érintő kérdésekben az Óvónői Kollégium döntései szerint jár 
el.  

c. Kiadmányozási jogosultsággal rendelkezik, azaz külső szervhez vagy személyhez 
küldendő iratot kiadmányként csak ő írhat alá. 

d. Képviseli az intézményt. 
e. Évente egy alkalommal írásos beszámolót készít a fenntartónak az óvoda 

működéséről. 
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f. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az óvodában foglalkoztatottak felett az Óvónői 
Kollégium döntése értelmében. 

g. Dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy más belső szabályzat nem utal másnak a hatáskörébe.   

 
Az óvodavezető helyettesítésének rendje 
 Az óvodavezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt teljes 

felelősséggel az óvodában tartózkodó legidősebb óvodapedagógus helyettesíti, az 
azonnali döntést nem igénylő, a vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek 
kivételével. 

 Az óvodavezető tartós távolléte esetén az Óvónői Kollégium dönt a helyettes 
személyéről. Tartós távollétnek minősül az egy hónapot meghaladó távollét. 

 
Nevelőtestület, az Óvónői Kollégium 
Az óvoda pedagógiai (akár állami pedagógusképzés, akár Waldorf-képzés által kiadott 
diploma, igazolás, tanúsítvány) végzettséggel rendelkező alkalmazotti köre alkotja az 
Óvónői Kollégiumot, a nevelőtestületet. Ők együttesen határozzák meg az Óvoda 
pedagógiai munkáját. Az Óvónői Kollégiumot a jogszabályokban, valamint a jelen 
szabályzatban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és 
döntési jogok illetik meg. 
 
Az Óvónői Kollégium feladatai és jogai 
A pedagógusok együttes feladata a rájuk bízott gyerekek az Óvodai nevelés országos 
alapprogramja, a WOP és az Óvoda pedagógiai programja szerinti nevelése. Ennek során 
az egyes pedagógiai, gyakorlati és adminisztratív feladatokat csoportonként szabad 
belátásuk szerint osztják meg egymás között, akár napi, akár heti, akár más rendszeres 
ritmusban váltakozva úgy, hogy mindannyian vállalásaik szerint részesedjenek a 
gyermekekkel való közvetlen foglalkozásokban és a gyermekek ellátásával kapcsolatos 
feladatokban. Közös munkavégzésük feltételezi a szoros együttműködést, egymás 
megbecsülését, egyéniségük és meggyőződésük kölcsönös elfogadását és tiszteletben 
tartását. A munkájuk során felmerülő kérdéseket egymással kötetlen formában vitatják 
meg, ezen felül a munkatervben meghatározott időközönként tartott nevelőtestületi 
megbeszéléseken időről időre átfogóan értékelik az óvodában folyó nevelési munkát. 

1. Az Óvónői Kollégium feladat és döntési jogköre: 
a. a pedagógiai program elfogadása, 
b. az SZMSZ és a házirend elfogadása, 
c. a nevelési év munkatervének és beszámolójának elkészítése és jóváhagyása, 
d. átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, 
e. döntés az óvodai csoport összetételéről (a jelentkezési kérelmek elbírálásával), 
f. állásfoglalás az egyes gyermekeket vagy a gyermekközösség egészét érintő 

pedagógiai, vagy egyéb jellegű kérdésekben. 
2. Az Óvónői Kollégium véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az intézmény 

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
3. Az Óvónői Kollégium véleményét ki kell kérni: 

a. az óvoda költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök 
felhasználásának megtervezésében, 

b. az óvoda beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, 
c. külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 
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4. Az Óvónői Kollégium a nevelési év lezárása előtt április hónap végéig elkészíti azon 
fejlesztések körét, amelyek a pedagógiai munka magasabb színvonalú ellátását 
segítik, és javaslatát – a fontossági sorrend megjelölésével és annak rövid 
indoklásával – a fenntartónak átadja. A beruházásokról – a rendelkezésre álló 
anyagi források figyelembevételével – a fenntartó az óvodavezetővel 
egyetértésben hoz döntést, az óvodavezető a döntésről tájékoztatja az Óvónői 
Kollégiumot. 
 

Az Óvónői Kollégium ülései, a konferenciák 
1. Az Óvónői Kollégium feladatainak ellátása érdekében heti rendszerességgel ülést 

– konferenciát – tart. A konferenciák tervezhető részét az Óvoda éves 
munkatervében kell rögzíteni. Az Óvónői Kollégium a nevelési évet megelőzően 
nyitó, lezárásként évzáró konferenciát tart. 

2. Rendkívüli konferenciát kell összehívni, ha azt bármely pedagógus, az óvodaszék, 
vagy a szülői közösség kezdeményezi. 

3. A konferenciáról emlékeztető készül, amelyet annak készítője és a 
konferenciavezető ír alá, majd az óvoda irattárába kerül. 

 
Az Óvónői Kollégium döntései 
Az Óvónői Kollégium testületi döntéshozatalát a döntés tárgyköréhez kapcsolódó 
területen működő munkacsoport vagy az óvodavezető készíti elő. A döntéselőkészítés 
magában foglalja mindazon ismeretek, dokumentumok, adatok rendelkezésre bocsátását, 
továbbá az ügy ténybeli, pedagógiai és jogi hátterének pontos feltárását és bemutatását, 
amelyek birtokában az Óvónői Kollégium tagjai álláspontjukat felelősen kialakíthatják. Az 
Óvónői Kollégium minden tagjának egy szavazata van, amelyet személyesen gyakorolhat.   
Döntéshozatala során az Óvónői Kollégium elsősorban konszenzusra törekszik. Ha a 
közösen meghatározott vagy jogszabály szerint előírt határidőre konszenzus nem 
születik, az Óvónői Kollégium nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Az 
Óvónői Kollégium a jogkörébe utalt ügyekben döntéshozatalra köteles, továbbá minden 
olyan ügyben is dönt, amelyet a jelen szabályzat vagy jogszabály nem utal más szerv vagy 
személy hatáskörébe. 

 

Döntéshozatalhoz kapcsolódó jogok 
Az Óvodát érintő ügyekben csak a jelen SzMSz mindenkor hatályos rendelkezései vagy a 
felhatalmazásával megalkotott egyéb szabályzat, határozat szolgálhat döntéshozatal, 
eljárás, intézkedés alapjául. A döntéshozatal során a döntésre felhatalmazott testület vagy 
személy döntési jogának, eljárásának különböző szintű korlátozását biztosítják a jelen 
szabályzatban vagy jogszabályban biztosított jogok, így különösen: 
 Jóváhagyás: Utólagos egyoldalú egyetértés a meghozott döntéssel, amely a jogszerűen 

meghozott döntés hatályosulásának és érvényességének feltétele. Jóváhagyás 
hiányában a döntés nem érvényes, joghatás kiváltására nem alkalmas. 

 Egyetértés: A döntéshozatal előtti, a döntést támogató egyoldalú nyilatkozat, amely 
előzetes feltétele a döntés jogszerű meghozatalának, érvényes döntés 
megszületésének. Egyetértés hiányában érvényesen nem születhet döntés.  

 Véleményezés: A döntéshozó kötelezettsége a döntéshozatalhoz előzetesen kikérni a 
jogosult véleményét, azzal, hogy a vélemény a döntéshozót nem köti, tartalmi döntési 
jogát nem korlátozza.  
 

A határozatok nyilvántartását az óvodatitkár a határozat iktatásával végzi. 
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IV. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

Nevelési év  
1. A nevelési év szeptember hó 1. napjától, a következő év augusztus hó 31. napjáig tart, 

a szorgalmi időszak igazodik a tanév rendjét szabályozó rendeletben meghatározott 
utolsó tanítási naphoz, ezért jellemzően június hónap közepéig tart.  A nevelési év 
működési tervét az Óvónői Kollégium határozza meg, azt a munkatervben rögzíti az 
érintett közösségek véleményének figyelembevételével. 

2. A nevelési év működési terve tartalmazza az intézménnyel kapcsolatos legfontosabb 
eseményeket és időpontokat: 
 az óvoda nyitva tartását 
 a nevelési szünetek (őszi, téli, farsangi, tavaszi) időpontját – figyelembe véve a 

miniszteri rendelet kereteit illetve a WOP ajánlását  
 a nevelőtestületi ülések időpontjait, 
 az óvodai ünnepek módját és időpontját, 
 a nevelés nélküli munkanapok programját és időpontját, 
 az egyéb programok megtartásának rendjét és idejét. 

3. A nevelési év működési tervét, az intézmény házirendjének szabályait, valamint a 
balesetvédelmi előírásokat a pedagógusok ismertetik a szülőkkel nevelési év első 
Szülői estjén. A házirend és a helyi nevelési program az óvoda irodájában 
megtalálható. 

4. Az óvoda a nevelési év szorgalmi ideje alatt nevelési napokon nyolc órát tart nyitva. A 
szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az óvodavezető, az Óvónői Kollégiummal 
egyetértésben adhat engedélyt – eseti kérelmek alapján. 

5. Szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak a pedagógusok 
által engedélyezett programokhoz kapcsolódhat. Az óvodát egyébként zárva kell 
tartani. 
 

A pedagógusok munkarendje 
1. Az óvoda hivatalos nyitva tartási idejében az óvodavezető vagy az általa megjelölt 

helyettes jelenléte kötelező.  
2. A pedagógusok hivatalos munkarendje az óvoda nyitva tartásához igazodik. 
3. Az óvodában minden alkalmazottnak kötelező betartania az általános munka- és 

balesetvédelmi szabályokat. 
4. A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. Az óvodában, 

mint nevelési intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje: 
 az óvodában folyó munkából, 
 az óvodában felmerülő egyéb teendők ellátásából, 
 a nevelőmunkára történő felkészüléshez szükséges időből, 
 az óvodán kívüli munkák ellátásához szükséges (beszerzés stb.) időből áll. 

5. A munkamegosztást a pedagógusok maguk határozzák meg, annak kialakításánál 
alapelv az óvoda zavartalan feladatellátása és a pedagógusok és munkájukat segítők 
egyenletes terhelése, arányos munkavégzése, vállalása. 

6. Szabadnap illeti meg a pedagógusokat időarányosan a munkaszüneti napra eső óvodai 
rendezvények után, amelyek csak óvodai szünetekben vehetők igénybe.     

7. A pedagógusnak a munkából való távolmaradását, illetve annak okát lehetőleg egy 
nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig jeleznie és utólag igazolnia 
kell. 

8. Betegség esetén a hiányzó pedagógus a jogszabályok szerinti ellátásra jogosult. 
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9. A betegség miatt a munkából kieső pedagógust elsődlegesen csoporton belüli társa, 
másodsorban az óvoda más pedagógusa helyettesíti, melyért helyettesítési pótlék 
illeti meg.  

10. A pedagógusok munkakörileírását az SZMSZ … melléklete tartalmazza. 
 

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje 
1. A dajkák, konyhai dolgozók hivatalos munkarendje az óvoda nyitva tartásához 

igazodik. 
2. Az óvodatitkár az óvodavezetővel és az Óvónői Kollégiummal egyeztett formában látja 

el feladatát, a feladatellátás igazodik az Óvoda éves munkatervéhez és a tanügy-
igazgatási feladatok határidejéhez. 

3. Az óvodában minden alkalmazottnak kötelező betartania az általános munka- és 
balesetvédelmi szabályokat. 

4. A dajkák, konyhai dolgozók feladatainak meghatározásánál elsődleges szempont a 
pedagógusokkal közösen meghatározott munkamegosztás 

5. Szabadnap illeti meg a dajkákat, konyhai dolgozókat időarányosan a munkaszüneti 
napra eső óvodai rendezvények után, amelyet csak óvodai szünetekben vehetők 
igénybe.     

6. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók a munkából való 
távolmaradását, illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott 
munkanapon 7 óráig jeleznie és utólag igazolnia kell. 

7. Betegség esetén a hiányzó munkavállaló a jogszabályok szerinti ellátásra jogosult. 
8. A betegség miatt a munkából kieső dajkát vagy konyhai dolgozót elsődlegesen 

csoporton belüli munkatárs, másodsorban az óvoda más munkatársa helyettesíti, 
melyért helyettesítési pótlék illeti meg.  

9. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkakörileírását az SZMSZ … 
melléklete tartalmazza. 

 
Az óvodába való belépés és benntartózkodás rendje 
1. Az óvónők és nevelő-oktató munkát segítő és más munkatársak óvodai időn kívül és a 

szünetekben is külön engedély nélkül tartózkodhatnak az óvodában. 
2. A szülők benntartózkodása – óvodai időn kívül – csak előre bejelentett és egyeztetett 

időpontban, felügyelet nélkül történhet. Az óvoda kulcsát kötelesek gondosan őrizni, 
majd 2-3 napon belül visszajuttatni az óvónőknek. Óvodakulcsot – kivéve kertkapu – 
az óvodavezető engedélye nélkül másoltatni TILOS! 

3. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek csak az óvodavezető vagy a 
helyettese engedélyével tartózkodhatnak az óvoda területén (ügynökök, árusok, 
érdeklődők). 

 
A helyiségek és berendezésük használati rendje 
1. Az alkalmazottak az intézményt az ott folyó nevelési munka megvalósítása érdekében 

nyitva tartási időben – és azon túl is – rendeltetésszerűen használhatják. 
2. Az intézményben tartja üléseit a szülői közösség, az Óvodaszék. Ezek időpontját 

előzetesen jelezni kell a pedagógusoknak. 
 
Karbantartás és kártérítés 
1. Az épület és az udvar balesetmentes és biztonságos használhatóságáért a fenntartó 

felel. A csoportban lévő eszközök karbantartásáért az adott csoportban dolgozó 
óvónők felelnek.  Az óvoda a karbantartási feladatokat elsődlegesen a szülői közösség 
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útján végezteti el, ez alól kivételt képez a szakembert igénylő karbantartási munkák 
köre. 

2. A meghibásodott eszközöket, berendezéseket a pedagógusok kötelesek 
megjavíttatani. Újbóli használatbavétel a javítás után lehetséges. 

3. Az óvodában, annak felszereltségében és berendezési tárgyaiban okozott kárt a 
károkozónak meg kell téríteni. 

 
Pedagógustovábbképzés 
1. Az Óvoda anyagi helyzete függvényében támogatja a pedagógusok szakmai 

továbbképzését, elsősorban a Waldorf-pedagógia témakörében, illetve az óvodáskorú 
gyermekek nevelésével kapcsolatos egyéb témakörökben szervezett képzések 
vonatkozásában. 

2. A továbbképzésről és az azzal felmerülő költségek viseléséről (megosztásáról) az 
óvoda – mint munkáltató – a pedagógusokkal esetenként külön megállapodást köthet. 

 
Reklámtevékenység 
Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az 
egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, társadalmi, közéleti tevékenységgel 
illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. 
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V. GYERMEKKÖZÖSSÉG 
 
Az óvodai jogviszony létesítése 
1. Az óvodai jogviszony jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján történhet. A 

jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az Óvónői Kollégium dönt.  
2. Év közben a szabad helyek függvényében van felvétel. Minden nevelési év február, 

március hónapjában az óvónők egy vagy több előadás keretében ismertetik meg az 
érdeklődő szülőkkel az óvoda helyi pedagógiai programját, a működés rendjét, illetve 
tájékoztatást adnak a jelentkezés időpontjáról és módjáról. Az óvónők ezen túlmenően 
a felvételt kérő szülőkkel egyéni beszélgetést tartanak a gyermekről és a család 
körülményeiről. A szülők gyermekükről felvételi jelentkezési lapot töltenek ki. Az 
Óvónői Kollégium ezt követően hozza meg döntését az egyes felvételi kérelmekről, 
amelyről írásban egy előre megjelölt időpontig értesíti a szülőket. 

3. A felvételi kérelmek elbírálása során az Óvónői Kollégium elsősorban a gyermek 
életkorára, a csoport összetételére és a családi körülményekre figyelemmel hozza meg 
döntését. 

 
A szülők tájékoztatása   
A megalapozott óvodaválasztás érdekében a gyermekfelvétel során az Óvoda a szülőket 
részletesen tájékoztatja a Waldorf-pedagógia szerinti intézményi működés 
sajátosságairól. A sajátos alternatív pedagógiáról, a szülői felelősségvállalásról egyfelől 
gyermeke óvodai nevelését, másfelől a szülői közösség tagjaként az intézményfenntartás 
támogatását illetően, a szervezeti és működési sajátosságokról, az Óvoda közösségi 
életéről, szokásrendjéről, felhívja a szülő figyelmét az óvodai alapdokumentumok 
(pedagógiai program, SzMSz, házirend) tanulmányozására, illetve fontosabb 
rendelkezéseikkel a tájékoztatás során a szülőket megismerteti. A szülők tájékoztatása az 
újonnan érkező gyermek esetében az írábeli megállapodáskor jelenlévő pedagógus 
feladata.  

 
Írásbeli megállapodás a szülőkkel 
A gyermekfelvétel végső feltétele és egyben a folyamat lezárása az Óvoda és a szülők 
között írásbeli megállapodás aláírása az óvodai jogviszony létesítéséről és fenntartásának 
feltételeiről. Az írásbeli megállapodás alapja és indoka, hogy az Óvoda, mint alternatív 
magánintézmény nem kötelező felvételt biztosító óvoda, a szülő számára választása nem 
kötelező. A Waldorf-pedagógia szerinti óvodai nevelés-oktatás feltételezi a családi és 
óvodai nevelés összhangját, épít a szülő részéről a sajátos pedagógiai alapelvek, 
módszerek, eszközök, pedagógiai tartalmak iránti bizalomra és elfogadásra, a fokozott, 
érdemi szülői együttműködésre – mindezek együttes feltételei a gyermek, gyermekek 
Waldorf-pedagógiai szellemiségű óvodai nevelésének.  
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VI. SZÜLŐK KÖZÖSSÉGE 
 

Szülői közösség 
1. A köznevelési törvény alapján a szülők jogaik érvényesítésére és kötelességük 

teljesítésére szülőiközösséget hoznak létre, amelynek tagja minden szülő. A szülői 
közösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 
tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről. 

2. A szülői közösség elsődleges feladata az óvoda mindennapi működése során felmerülő 
gyakorlati feladatok ellátása: heti takarítás, negyedéves, éves nagytakarítások, a 
helyiségek, a berendezési tárgyak és játékok karbantartása és felújítása, a 
kertgondozás, valamint minden olyan teendő ellátása, amely az óvoda zavartalan 
működéséhez szükséges. A szülői közösség e feladatok ellátását maga szervezi: a 
szülők egymás között arányosan megosztják a teendőket. A külön szakértelmet 
igénylő teendőket szakemberrel végezteti el az óvoda. 

3. A szülői közösség csoportonként 1-1 (egy-egy) személyt, szülői képviselőt delegál az 
Óvodaszékbe. A szülői képviselők jogosultak eljárni valamennyi szülő képviseletében, 
illetve az óvoda egészét érintő ügyekben. A Szülői Képviselőket minden év 
októberében nyílt szavazás útján választja a szülői közösség.  

 
Óvodaszék 
1. Az óvodában a nevelőmunka és az óvoda működésének segítése érdekében Óvodaszék 

működik, melynek ülésein csoportonként egy-egy pedagógus, a fenntartó képviselője, 
valamint a Szülői Képviselők vesznek részt.  

2. Szavazati joggal rendelkeznek a pedagógusok, a Szülői Képviselők és a fenntartó egy 
előre kijelölt képviselője. 

3. Az Óvodaszék szükség szerint tart megbeszéléseket, az összehívást az Óvodaszék 
bármely tagja kezdeményezheti. 

4. Az Óvodaszék véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik az Óvoda 
működésével kapcsolatban. 

5. Az Óvodaszék az óvodában tartja megbeszéléseit. 
6. A tagok Óvodaszék ülésein kölcsönösen tájékozódnak egymás munkájáról, a szülői 

közösség problémáiról, álláspontjáról, míg a szülők itt kapnak részletes információkat 
az óvoda működéséről. Az Óvodaszék hivatott első szinten megvitatni, és egyeztetést 
lefolytatni minden olyan kérdésben és problémában, amely az  óvoda működése során 
felmerül, ideértve a pedagógiai és a gyakorlati problémákat, a pedagógusok 
személyével és munkájával, illetve egyes szülők, vagy a teljes szülői közösség 
viszonyulásával kapcsolatos felvetéseket, kifogásokat, továbbá az óvónők és szülők 
közötti kapcsolattartási nehézségeket, vagy bármely más itt külön nem nevesített 
kérdést. Az Óvodaszék minden esetben megkísérli az eltérő álláspontok 
egyeztetésével a problémák és fezsültségek feloldását. Amennyiben ez nem vezet 
eredményre, úgy az alapítvány kuratóriumának intézkedését kéri. 

 
A szülők tájékoztatása 
Az óvoda pedagógusai a gyermekekről a nevelési év során rendszeres beszélgetéseket 
tartanak a szülőkkel, általában valamennyi, a csoportban dolgozó pedagógus 
részvételével. E beszélgetések lehetnek csoportosak és egyéniek. A szülők csoportos 
tájékoztatása a szülői és nevelői közösség rendszeres találkozásain: a Szülői esteken 
történik. A gyermekekről szóló egyéni tájékoztatást a pedagógusok a fogadóórákon adják. 



Óbudai Waldorf Óvoda – Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

 16. oldal 
 

A szülők megfelelő tájékoztatása a csoport minden pedagógusának feladata, amely 
megegyezés és munkamegosztás alapján történik. 

 
A szülői estek rendje 
A pedagógusok gondoskodnak a szülői estek rendszeres összehívásáról, megfelelő 
időpontban közlik a következő szülői est idejét. Általában ünnepkörönként egy szülői est 
megtartására kerül sor. A szülői esteken elsősorban a gyermekek óvodai életével 
kapcsolatos kérdéseket beszélik meg a pedagógusok és a szülők. A szervezési és 
gyakorlati teendők megvitatása mellett az óvónők tájékoztatást adnak az eltelt időszakról, 
a gyermekek beilleszkedéséről, az óvodai hangulatról általában. Felmerülhetnek ilyenkor 
olyan egyéni problémák is, amelyek közösségi megbeszélése indokolt. 
Rendkívüli szülői est összehívását kezdeményezheti bármely pedagógus, illetve bármely 
szülő a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására, vagy bármely az 
óvodával kapcsolatos kérdésben. 
 
A fogadóórák rendje 
Az óvoda pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a gyermekekről 
a szülők számára. A fogadóórákat a pedagógusok a szülőkkel előre egyeztetett 
időpontokban tartják, akár a szülő, akár a pedagógus kezdeményezésére. Évente legalább 
egy beszélgetést minden szülővel szükséges tartani a gyermek óvodai életéről. A 
pedagógusok a fogadóórákon őszinte beszélgetés keretében részletesen bemutatják a 
szülőknek gyermekük óvodai életét, fejlődését, vázolják az általuk tapasztalt 
nehézségeket és azok megoldását a szülőkkel közösen alakítják ki. A szülőnek lehetősége 
nyílik ilyenkor kérdés felvetésére, a Waldorf-pedagógia elveivel, módszereivel 
kapcsolatos bármely észrevétel, probléma jelzésére. Ezekre az óvónők szakszerűen, 
közérthetően és őszintén mondják el pedagógiai magyarázataikat. A pedagógusok a 
fogadóórákon felkészülten jelennek meg, amely jelenti a gyermekekről vezetett 
feljegyzéseik áttanulmányozását. A pedagógusok a szülőkkel olyan kapcsolatot építenek 
ki, amelyben a gyermekekről az ő érdekükben folyó őszinte párbeszéd kialakulhat. A 
kapcsolattartás nehézsége esetén az óvónő és a szülő egyaránt fordulhat az óvodaszékhez 
egyeztetés érdekében, ennek eredménytelensége esetén, az alapítvány kuratóriumához. 

 
 

VII. KÜLSŐ KAPCSOLATOK 
 
Az Óvoda a pedagógiai feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi 
és szociális ellátása érdekében, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben 
rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel.  
1. A nevelők rendszeres személyes kapcsolatot tartanak fenn a régióban található 

Waldorf-óvodák pedagógusaival, illetve a Waldorf-óvónőképzéssel. A kapcsolattartás 
formái és módjai: 
 régiós megbeszélések, 
 országos szintű szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, 
 módszertani bemutatók és gyakorlatok tartása, 
 rendezvények látogatása, azokon való részvétel (pl. Szent György napi vásár, 

Márton nap, Adventi Bazár) 
 napi szakmai tájékozódás személyesen vagy telefonon. 

2. Az intézmény kapcsolatban áll még a következő szervezetekkel: 
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 a fenntartó Óbudai Waldorf Alapítvánnyal: A fenntartó és az Óvoda kölcsönösen 
elfogadják és elismerik egymás egyenrangúságát, feladatait, felelősségét. Az 
együttműködés szabályozása során átlátható szervezeti és működési struktúra 
kidolgozására törekednek, amelyben a kölcsönösséget és a bizalmat részesítik 
előnyben. 

 a gyermekek és az óvoda dolgozóinak egészségügyi ellátásáról gondoskodó 
társintézményekkel 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal a jogszabályokban meghatározott 
kapcsolattartási formában. 

 pedagógiai szakszolgálattal, családsegítő központtal, szociális segítővel 
 Waldorf-iskolákkal, különösen az Óbudai Waldorf Iskolával 
 a Magyar Waldorf Szövetséggel: Az Óvoda az MWSZ tagszervezeteként része a 

Waldorf-pedagógia magyarországi közösségének. Az Óvoda tevékenységére 
irányadóak az MWSZ keretében elfogadott közösségi szabályok, irányelvek, 
állásfoglalások és ajánlások mind a pedagógia, mind a működés területén.   

 a Waldorf-házzal , mint pedagógiai szakmai szolgáltatóval: Az Óvoda a Waldorf 
Ház pedagógiai-szakmai szolgáltatásait az Óvoda egyedi megrendelések alapján, 
az aktuális óvodai feladatok függvényében és azok ellátásához veszi igénybe, a 
rendelkezésre álló költségvetési keretekre is figyelemmel. 

 
 
 

VIII. ÓVODAI ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA 
 
Ünnepek 

A Waldorf-pedagógia hagyományai szerint az óvoda a következő ünnepeket tartja a 
nevelési év során: Betakarítás ünnepe – Szent Mihály ünnepe – Szent Márton ünnep – 
Szent Miklós ünnepe – Advent – Farsang – Húsvét – Mennybemenetel – Pünkösd – 
Szent János nap–Nyár-ünnep – a gyermek születésnapja 
Az óvodai ünnepekre való készülődés (felkészülés) és azok megtartása elsősorban a 
pedagógusok feladata, de ebben kérhetik a szülők segítségét is. Az ünnepek rendje: 

 A Márton-napot és a Nyár-ünnepet a szülők közös készülődése előzi meg, 
melyben egyeztetnek az óvónőkkel. Az ünneplés a szülőkkel közösen történik.  

 Az Adventi időszak része az óvodában a napi ritmusba illesztve tartott rövid 
közös éneklés a szülőkkel. 

 Az Adventi-kertet az óvónők készítik elő, megtartása szülői részvétellel 
történik. 

 A Farsang megszervezése és lebonyolítása a szülők és óvónők közös feladata, 
megünneplése az óvodában gyermekkörben történik. 

 Az egyéb ünnepeket az óvónők a gyermekekkel az óvodában ünneplik meg. 
 

Kirándulások 
Az óvoda a gyermekek, az óvónők, és a szülők közös részvételével kirándulásokat szervez, 
amelyek elsődleges célja a kötetlen együttlét, amely alkalmat teremt a közösség tagjainak 
egymás mélyebb megismerésére, a természet nyújtotta örömök közös élvezetet közben. 
A kirándulásokat munkaszüneti napokon tartja az óvoda, az óvónők és szülők közös 
szervezésében. 
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Egyéb programok 
Egyéb közös program szervezését (pl. szüret, előadások, munkadélutánok) bárki 
indítványozhatja, egyetértés esetén a szervezési feladatok megosztásáról esetenként 
állapodnak meg az óvónők és a szülői közösség. 
 
Nyitott délutánok, játszóház 
Az intézmény lehetőséget teremt az óvodai élettel és az óvodával való megismerkedésre 
óvodáskor alatti gyermekek és szüleik részére nyitott délutánok, Játszóház keretében. 
Ezeket a délutánokat a nevelőtestület egyik tagja tartja heti egy alkalommal, az óvodában. 
A foglalkozás alatt a gyermekek és szüleik használhatják az óvoda helyiségeit és játékait. 
 

 

IX. VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, A GYERMEKEK RENDSZERES 
EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETÉNEK ÉS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE, 

RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEKRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOK 
 
Intézményi védő-óvó előírások 
1. Az Óvoda vezetője felelős az óvodában a nevelőmunka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért.   
2. A feltételrendszer vizsgálata, a feltételek állandó javítása az Óvoda vezetőjének 

feladata. 
3. A pedagógusok és dajkák kötelessége, hogy a gyermekek testi, lelki és szellemi 

egészségének megóvása érdekében tegyenek meg minden lehetséges erőfeszítést, 
felvilágosítással, a munka és balesetvédelmi előírások betartatásával, a 
veszélyhelyzetek elhárításával, a szülők és szükség esetén más szakemberek 
bevonásával. Minden pedagógus és dajka általános feladatai közé tartozik a 
gyermekek testi, lelki egészségénekmegóvása, illetve az erre irányuló ismeretek 
folyamatos átadása. Az óvónőknek és dajkáknak fel kell hívni a gyermekek figyelmét a 
baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges 
rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 

4. Az Óvónői Kollégium által kijelölt személy, mint munkavédelmi felelős az egészséges 
és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit a munkavédelmi ellenőrzések, szemlék 
keretében rendszeresen ellenőrzi. 

5. Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére: 
séták , kirándulások stb. A gyermekeket az óvodán kívüli séták esetén mindkét óvónő 
kíséri, további kísérőre nincs szükség.  Tömegközlekedés igénybe vételekor, illetve 
bérelt autóbusz esetén a pedagógusok és dajkák mellé 2 felnőtt kísérőre van szükség, 
melyhez szülői segítséget kell kérni. 

6. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről. 
7. Kirándulás esetén az óvónőknek előzetesen tájékoztatni kell a szülőket a 

programhelyéről, indulási és érkezési időpontjáról, a közlekedési eszközről. 
8. A 11/1994. (VI. 8) MKM rendelet 2. és 4. számú melléklete szabályozza a 

gyermekbalesetek megelőzését, illetve a balesetet követő eljárást. 
a. A sérült gyermeket a lehető legrövidebb időn belül el kell juttatni az orvoshoz, 

majd értesíteni kell a szülőket. 
b. Teendők gyermekbalesetek esetén:  

 a sérült gyereket elsősegélyben kell részesíteni, 
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 amennyiben szükséges orvost kell hívni, 
 ha a gyermek szállítható állapotban van, orvoshoz kell vinni 
 a balesetet okozó veszélyforrást a lehetséges módon meg kell szüntetni, 
 a balesetet azonnal jelezni kell a vezetőnek és értesíteni a szülőket. 
 az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az ott lévő felnőtt, amihez ért.  
 a segítségnyújtás minden jelenlévőnek kötelessége. 

c. Az óvodavezető teendői gyermekbaleset esetén: 
 vizsgálat során tisztáznia kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és 

szervezési okokat, 
 nyilvántartási és jelentési kötelezettségeit teljesítenie kell. 

d. A gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az 
intézmény Tűzvédelmi és Kockázatbecslési szabályzata illetve a Házirendje 
tartalmazza. 
 

Egészségügyi ellátás 
1. Az egészségügyi szolgáltatókkal való kapcsolattartás az óvodavezető feladata. 
2. Az óvoda orvosával, védőnőjével, a dolgozók egészségügyi szolgáltatójával 

valókapcsolattartás kiterjed: 
 a gyermekek évente egyszeri orvosi felülvizsgálatára 
 az iskolába készülő gyerekek szemészeti és hallásvizsgálatára 

3. A gyermekek fogászati szűrését az óvoda nem biztosítja, ezt mindenkinek egyénileg 
kell megoldania. 

4. Idevonatkozóan lásd még a Házirend VI. fejezetét - A gyermekekkel kapcsolatos 
egészségügyi szabályok 

 
Rendkívüli esemény 
1. Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre 

nemlátható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az 
óvoda gyermekeinek, felnőtt dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az 
intézmény épületét, felszereléseit veszélyezteti. 

2. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 
 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.) 
 a tűz, 
 a robbantással történő fenyegetés 

3. Az óvoda vezetője dönt a szükséges intézkedésekről, értesíti a szükséges szerveket, 
illetve a fenntartót. 

4. Egyéb intézkedéseket és eljárásmódokat az óvoda Tűzriadó terve tartalmazza, tűz és 
bombariadó esetén a benne foglaltak szerint kell eljárni. 
 

  

X. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE 
 
1. A pedagógiai tevékenység, illetve a nevelői munka értékelése kiterjed: 

a) a pedagógiai program nevelési feladatainak végrehajtására,  
b) a nevelési év munkatervi feladatainak megvalósítására, a pedagógusok ezzel 

kapcsolatos tevékenységének vizsgálatára, 
c) a nevelői munka tartalmának és színvonalának vizsgálatára, ezzel kapcsolatban a 

pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének vizsgálatára,  
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d) az óvodai csoport, a gyermekek fejlődésének, viselkedésének alakulására, 
értékelésére,  

e) a tanügy-igazgatási dokumentumok vezetésének ellenőrzésére,  
f) a szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés alakulására.  

2. A pedagógiai munka értékelésére vonatkozó további szabályokat az Óvoda éves 
munkaterve határozza meg. 

 
 

XI. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
 
1. Az óvodában felmerülő pedagógiai jellegű, valamint a pedagógusok személyével, 

munkavégzésével és munkaviszonyával, továbbá a pedagógusok, és szülők közötti 
kapcsolattartással felmerülő esetleges problémák megoldását elsődlegesen az 
Óvodaszék által lefolytatott egyeztetés keretében kell megkísérelni. 

2. Az egyeztetés eredménytelensége esetén az intézményt fenntartó alapítvány 
kuratóriuma jár el. 

3. Az óvodaszék/kuratórium az eljárás során részletesen meghallgatja a vitában érdekelt 
személyeket, és megkísérli az eltérő álláspontok és érdekek egyeztetését. Az 
óvodaszék/kuratórium jogosult az eljárásba független külső szakembert vagy 
szakértőt bevonni, amennyiben ezt szükségesnek, vagy indokoltnak találja. Az 
óvodaszék/kuratórium a szakértőt felkérheti a szakvélemény kiegészítésére, 
amennyiben annak megállapításaival kapcsolatban aggályai merülnek fel, illetve 
jogosult új szakértő bevonására is. Az óvodaszék/kuratórium az aggálytalan szakértői 
véleményben foglaltakra figyelemmel hozza meg döntését, amelyet köteles részletes 
indoklásával írásba foglalni, és arról az érintetteket tájékoztatni. 

4. Az eljárásban keletkezett iratokat az érintett személyek megtekinthetik, illetve azok 
ismertetését kérhetik az óvodaszéktől/kuratóriumtól, feltéve, hogy ez mások 
személyhez fűződő jogát nem sérti, illetve titoktartási kötelezettségbe nem ütközik. 

 

 
XII. DOKUMENTUMOK KEZELÉSE 

 
Alapdokumentumok közzététele 

1. Az óvoda alapdokumentumai az Alapító okirat, a Pedagógiai Program, a Házirend, 
és az SZMSz  nyilvánosak. 

2. Hiteles másolataik az irodából elkérhetőek otthoni tanulmányozásra, maximum 2 
napra ill. részben megtekinthetők az óvoda honlapján – www.owo.hu 

3. Az óvodavezető minden tanév első Szülői estjén tájékoztatja az új szülőket a 
dokumentumokról, a felmerülő kérdésekre választ ad.  

4. Az intézmény vezetője minden nevelési évben köteles adatokat szolgáltatni a KIR 
felé –  a Különös közzétételi lista tartalmát a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
23. § (2) pontja tartalmazza. 

 
 
 
 

http://www.owo.hu/
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Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének 
szabályai 

1. Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer 
(KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, 
hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) 
Kormányrendelet előírásainak megfelelően. 

2. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 
Óvoda vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére.  

3. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az 
irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:  

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,  
 az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések,  
 az óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések,  
 az október 1-jei pedagógus és gyermek lista.  

4. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az Óvoda 
pecsétjével és az óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

5. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem 
szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az Óvoda 
informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában kell tárolni. A 
mappához kizárólag az óvodavezető férhet hozzá, illetve ő adhat felhatalmazást 
más személynek.  
 
 

XIII. AZ ÓVODA GAZDÁLKODÁSA 
 

1. Az Óvoda a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretei között önálló gazdálkodást 
folytat, e körben a fenntartó jóváhagyása nélkül vállalhat kötelezettségeket és 
szerezhet jogokat.   

2. Az Óvoda a működésével felmerülő gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat 
önállóan látja el: adószámmal és bankszámlával rendelkezik, a társadalombiztosítás 
hatálya alá bejelentkezett foglalkoztató.  

3. Az Óvoda vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
4. Anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, 

alapfeladatainak sérelme nélkül folytathat, azzal, hogy az ebből származó bevételt 
alapfeladatainak ellátására fordítja.  

5. Az Óvoda feladatainak ellátását szolgáló vagyon:  
 fenntartótól kapott támogatás, 
 költségvetési törvény által biztosított állami támogatás, 
 pályázati és egyéb támogatások, 
 a fenntartó által a feladatok ellátására az Óvoda használatába adott berendezés, 

felszerelés, és egyéb vagyontárgyak,    
 a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló, a fenntartó által bérelt és az 

Óvoda használatában lévő Budapest III., Harrer Pál u. 9-11. sz. alatt található 
ingatlan,  

 az Óvoda saját bevételei. 
6. Az Óvoda működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket teljes körűen az 

intézményfenntartó biztosítja; az Óvoda vagyonát a rendelkezésére bocsátott 
pénzeszközök, illetve használati, berendezési és felszerelési tárgyak alkotják. 
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7. Az Óvoda a feladatainak ellátását szolgáló vagyonnal a fenntartó által évente 
jóváhagyott költségvetés keretei között szabadon rendelkezik. A fenntartó által a 
feladatellátásra átadott ingóvagyon felett az Óvoda önállóan rendelkezik. 

8. Gazdasági, vagyoni kérdésekben az Óvónői Kollégium dönt. 
9. Az óvodavezető a rábízott vagyon felhasználásáról évente írásban beszámol a 

fenntartónak. 
10. Az Óvoda fenntartásával és működésével kapcsolatos gazdálkodási teendők az 

óvodatitkár feladata. Az óvoda működtetésével kapcsolatos gazdasági és pénzügyi 
teendők, így különösen: 

 adományok bevételezése és nyilvántartása, 
 a felmerülő költségek, kifizetések, bankszámlaforgalom nyilvántartása, 
 kapcsolattartás a könyvelővel (a számlák és egyéb bizonylatok, bérkifizetési 

jegyzékek őrzése és átadása a könyvelőnek), 
 éves költségvetési tervezet készítésében való közreműködés, 
 pénzügyi kimutatások elkészítése a naptári év végével lezártan, 
 kalkuláció készítése a kötelező bérfejlesztés, az infláció és a várható 

árváltozások függvényében a működéshez szükséges bevétel nagyságára és 
erre tekintettel az adományok összegszerűségére vonatkozóan. 

11. Az óvodavezető feladata: 
 a bankszámlaforgalom bonyolítása (átutalások, pénzkivételek stb.), 
 a készpénzkezelés, munkabérek kifizetése. 

12. Az óvodatitkár minden új naptári évet megelőző december elejére az Óvoda 
vezetőjével együtt elkészíti a költségvetési tervezetet, amelyet az óvodát fenntartó 
Alapítvány kuratóriuma fogad el. A pénzügyi beszámolót, a naptári év végét követő 
március 31-vel készíti el. A december 31-i tényleges pénzügyi helyzet alapján, 
amennyiben a költségvetés módosítása szükséges, erre vonatkozó javaslatait 
megteszi. A pénzügyi beszámolót elfogadásra az Alapítvány kuratóriumához 
továbbítja. 
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XIV. ZÁRADÉKOK 
 

Óvodaszék  nyilatkozata  
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XV. MELLÉKLETEK 
 
1. sz. melléklet: A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek, megismerésének 
a rendje 
2. sz. melléklet: Munkaköri leírások (óvodapedagógus, óvodavezető, segítő – dajka, 

gondozónő, gazdaasszony, konyhai dolgozó, óvodatitkár) 


