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A Nemzeti Köznevelés ről szóló 2O1,t. évi CXC. törvény (NKTV) 25.§-ában foglalt felhatalmazás

alapján a Szentendrei Evangélil<us Zenei Óvoda nevelőtestülete az alábbi Szervezeti és

MűködésiSzabályzatot(atovábbiakbanSZMSZ)fogadtael.

l. Álrnúruos RENDELKEzEsEK

I. Az SZMSZ célja

Az SZMSZ célja, hogy meghatározza a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda, mint a

Magyarországi Evangélikus Egyház l<özoktatási intézményeinel< tagja, az intézménYi műkÖdés

belső rendjét, a belső és külső l<apcsolatokra vonatt<ozó megállapításol<at és mindazon

rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Cé|ja az intézmény 1ogszerű működésének biztosítása/ a zavartalan műkÖdés garantálása, a

gyermeki jogok érvényesülése, a szülől<, gyermel<el< és pedagógusol< l<ÖzÖtti l<aPcsolat

erősítése, az intézményi m űködés d em ol<rati kus rendjén el< ga rantá lása,

2. Az SZMSZ hatálya

Jelen SZMSZ hatálya l<iterjed az intézmény valamennyi vezetőjére, munkavállalójára, az

óvodába járó gyermel<ek közösségére.
Az SZMSZ-ben foglalt rendell<ezésel<et azot< is kötelesel( megtartani, akil< az intézménnYel

kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszil< szolgáltatásait.

3. Az óvoda törvényes működésének a!apdokumentumai

- az alapító okirat,
- a pedagógiai program,
- házirend,
- éves munl<aterv,
_ a szervezeti és műl<ödési szabályzat a l<ötelező mellél<leteivel egYÜtt.

Az alapdol<umentumol<at az óvoda irodájában hivatalos órál< alatt lehet megtel<inteni,

4. Az intézmény alapadatai

Az intézmény neve:

Az alapítás időpontja:
Az intézmény alapítója :

Az intézmény fen ntartója:

Az alapító ol<irat száma, kelte:

Szentendrei Evangélikus Zenei Ovoda
2011,09,01.
Szentend rei Evangélil<us Egyházközség

Szentendrei Evangélikus Egyházl<özség

201,4.05,29,



Az intézmény címe:
Feladatellátás helye:
Az intézmény típusa:
OM azonosító:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Az intézmény felügyeleti szerve:

2O0O Szentendre Pannónia u. 40,

2000 Szentendre Pannónia u. 40,

óvoda, nevelő intézmény
2a§9t
1,B222B]2-1,-13
1,I7 4ZOB7 -20084455

Magyarországi Evangélikus Egyház

(10B5 Budapest Üllői út 24.)

Pest Megyei l(ormányhivatal

4.L. Az intézmény tevékenysége

Az óvoda három éves l<ortól a tankötelezettség eléréséig nevelő intézménY. Az Óvodai

nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló

foglalkozásol< keretében folyik, kiegészítve a keresztyén neveléssel és nagY hangsúlYt

fel<tetve a zenei nevelésre.

B51_0 - iskolai előkészítő oktatás, melynel< irányelveit az NKTV 5.§. (2)-e, illetve a L37l1996,

(Vlll. 2B.) sz. kormányrendeletben megfogalmazott Óvodai nevelés országos alapprogramja

keret jelleggel, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyház ol<tatási_ nevelési törvényei

szabályozzák.
5629 - egyéb vendéglátás
g4gg - m.n.s. egyéb l<özösségi, társadalmi tevél<enység

Az óvoda nyitott minden jelentkező előtt, aki a vonatl<ozó jogszabálynal< megfelel,

4.2. Az óvoda pedagógiai programja

201_1_. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben az óvoda nevelőtestÜlete által ell<észített

helyióvodaiprogramalapjánvégezzüknevelőmunkánl<at.

4.3. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység

- integrált nevelés,
- logopédiai és fejlesztő foglalkozásol< biztosítása,

- l<ulturális programol< szervezése,

- egyéb (térítéses) foglalkozásol<,

- a gyermel<el< rendszeres egészségügyi felügyelete,

- óvodai étl(eztetés.

A fenntartó az óvodai csoportok számát három csoportban határozta meg,

A felvehető létszám :75 fő, ettől eltérni csal< fenntartói engedéllYel lehet,

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy,



Az intézmény gazdálkodási jogköre: működési, fenntartási, kiemelt kÖltsógvetési előiránYzat

felett teljes jogkörrel rendell<ező, költségvetési gazdálkodásnal< megszervezési módjára

nézve önálló gazdálkodási ]ogkörű intézmény. pénzügyi-gazdasági feladatait Önállóan látja el.

4.4. Ellátható vállalkozási tevékenységi köre

Az óvoda a rendelkezésére álló helyiségel<et bérbe nem adhatja, semmilyen vállalkozási

tevél<enységet nem folytathat.

4.5. Az intézmény bélyegzői

Körbélyegző felirata:

SZENTENDREl EVANGÉLlKUS ZENEl Óvoon

Hosszúb é ly e gző f e li rata :

Szentendrei Evangélil<us Zenei Óvoda

2000 Szentendre Pannónia u. 40.

Hosszú bélye gző le nyo matg :

Szentendrei Evangélil<us Zenei Ovoda

2000 Szentendre Pannónia u. 40.

Telefon: 26131,0,539

OM azonosító: 201591

Adószá m : 1,8Z22B7 2-1,-1,3

Az intézmény képviseletére jogosultak

A mindenkori l<inevezett óvodavezető, illetve

meghatározott helyettesítési rend az irányadó,

Aláírási joga az óvodavezetőnek van, távollétében

A bélyegző hosznólata, kezelése

A körbélye gzőí az óvoda vezetője és a gazdasági vezető használhatja. Hivatalos iratol<on

a láírási joggal az óvod a vezetője re nd el l<ezil<,

A hosszú bélyegzőt

]i; ,1 j..F. J,í.,,_ !í1,1, i.,

1,1ar.r:,+it:,,,l l.,'; ].

Szentendrei Evangéiikus Zenei Óvoda
2000 Szentendre, Pannónia u, 40.

Telefon: 26l31,0 -539
O},,1 azonosító: 201591

Adószám: L822287 2,L,l3

annal< távolléte esetén az szMsz-ben

a megbízott vezető helyettes az aláíró.

;§crtfu



- az óvoda vezetője,
- az óvodavezető helyettes,

- az óvodapedagógusol< és

- agazdaságivezetőhasználhatják,

A bélyegzőket a vezető irodában, elzárva

é rvényte le n íttetn i kel l. Az érvé nyte l e n íttetést

új bélyegzőt az intézményvezető rendeli meg,

kell tartani. A bélyegzőt eltűnése esetén

meg kell jelentetni az Oktatási Közlönyben, Az

5. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai

az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:

201i, ér,i CXC. törvérry a Nenzeti köznevelésról

Magyarország Alaptörvérye (201 1, április 25,)

2011.évi CXCV. tv, Az állar.il-ráztartásról

201 1. évi CXII. törvérry az intbrrr-riiciós örrret-rdelkezési.itlgról és az inÍbrrrráciÓszabaclságról

368/20i 1 .(XlI.31 .) I(oinrán},renclelet az államháztartás nrűködési rendjérői

2OlZ012. (VIIL31 .) EMMI rer'clelet a rrevelési_oktatási irrtéznrények műrködéséról

32l2OI2.(X,8.) EMMI- rerrclelct a Sajátos nevelési igényű gyerekeii óvodai nevelésének

irányelve és a sajátos nevelési igényű tar-rulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

2OI2, évi I. törvény a Mr-rnkatörvénykönyvéről (Mt,)

22c)12012. (VIII.28.) korrrrárryterrclelet ailenrzeti köztrevelésról szóló 2011. évi CXC, törvénY

végrehajtásáról
zs7 '9qi .(lX.3.) NM rerlclelet isl<ola_egészségLigyi elliltásról

1999. évi XLIl. törvérry a rrenrdohányzók védeirnéről



ll. Az lNTÉzMÉruy vrzrrÉsE, Műt<öoÉsr

Az óvoda szerkezete, szervezeti és működési egységeinek feléPÍtése,

feladat és hatáskörei

óvodavezető
Óvodavezető helyettes

Gazdasági vezető
Óvodapedagógusok

Da jká k

2. Az óvodavezető és feladatköre

Az óvoda élén az óvodavezető áll, al<i az intézmény egyszemélyi felelőse,

Az óvoda vezetője felelős az intézmény szal<szerű és törvényes működéséért,

Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a közoktatási, illetve aZ evangélil<us

törvény, az óvoda belső szabályzata, valamint a fenntartó határozza meg,

Z.L. Az óvodavezető feladata

- az intézmény l<épviselete, a nevelőtestület vezetése;
_ a nevelőtestületi értepezlet és az all<almazott közösség értel<ezletének előkészítése,

vezetése;
_ döntésel< végrehajtásánal< megszervezése és ellenőrzése;

- a neveIőmunl<a irányítása és ellenőrzése;
_ az all<almazottal< feletti teljes munl<áltatóijogkör gyakorlása;

- egyházi, nemzeti és óvodai ünnepel< munl<arendhez igazodó, méltó megünneplése;

_ a rendell<ezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges

személyi és tárgyi feltételek biztosítása;

- a pedagógusol< továbbl<épzésénel< megszervezése;
_ a gazdáll<odási feladatol<ban l<özreműködő gazdasági vezető munkájánal< kÖzvetlen

irányítása;
- az ésszerű és takarél<os gazdálkodás megszervezése;
_ a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt _ és át nem ruházható feladatok

1.

ellátása;
l<apcsolattartás, koordináló
lgazgató Tarráccsal, szal<mai

szervezetel<|<el.

tevékenység a fenntartóval, szülői munkaközösséggel,

szervezetel<l<el és nrás nevelési, szakmai bizottságokkal,



Az óvodavezető helyettese

Az óvodavezető-helyettest az óvoda vezetője bízza meg, A helyettes a vezető l<özvetlen

munl<atársa a vezetés felelős tagja, aki irányítással, önállóan látja el a feladatl<Örébe utalt

feladatol<at. A vezető távoIlétében teljes felelősséggel végzi a vezetési

feladatokat. Munkáját azol< a pedagógiai és egyéb feladatol< all<otjál<, melyel<et - közös

megbeszélés és egyeztetés után - az óvodavezető a munkal<öri leírásában meghatároz. A

vezetőt tartós távollétében helyettesíti és teljes jogkörrel ellátja a vezetői feladatokat,

l<épvise|eti és aláírási joga van. Az óvodavezető helyettes nem függetlenített, munkáját

csoportos óvodapedagógusi munl<al<ör mellett végzi. Heti váltásban dolgozil<,

Az óvodavezető feladataiból, hatásköréből átruházh atja az ÓvodavezetŐ-helyettesre:

_ a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezését, a nevelőtestület jogkÖrébe tartozó

döntések végrehajtásának ellenőrzését,
- felelősök, megbízottal< ellenőrzését,
_ az al l<a lm azotta l< h elyettesítési fel a d atai na k öná l|ó szervezését,
_ az all<almazottal< szabadságainal< nyilvántartását, szabadságterv ell<észítését,

_ az óvodapedagógusol< ügyeleti rendszerénel< megszervezését, ellenőrzését,

További feladatai:
_ Részt vesz azóvoda alapdol<umentumainak, rövid, közép és hosszú távú terveinek

e lkész ítésében,
_ lrányítja, szervezi a szülől<l<et és a társintézményel<l<el l<apcsolatos eseményeket,

rendezvényeket.

Az óvodavezető-helyettes munkaköri Ieírását az Óvodavezető készíti el. Az ÓvodavezetŐ-

helyettes feladata és hatásl<öre valamint egyéni felelőssége mindazon terÜletel<re l<iterjed,

melyet munl<aköri leírása tartaImaz. Kötelező óraszámát, helyettesi pótlékát a mindenl<ori

jogszabály határozza meg. Beszámolási l<ötelezettsége _ figyelembe véve munl<al<öri leírását

- az al<tuális feladatol<ról az előzőeI<ben felsorolt területekre terjed ki,

Az óvoclavezető_helyettes m egb ízása hatá rozott időre szól,

Akadályoztatás, tartós távollét esetében az óvodavezetŐ-helyettes az ÓvodaPedagógusok

közül bíz meg helyettest határozott időre,

Amennyiben az óvodánal< nincs l<inevezett vezetője, az óvoda vezetésével az ÓvodavezetŐ-

helyettest az intézmény fenntartóla bízza meg,

Ez esetben az óvoda megbízott vezetőhelyettese munl<ájánal< segítésére saját helYettest

bízhat meg.



Az óvodavezető és felügyeleti szerve valamint egyéb intézmények közötti

kapcsolattartás rendje:

A kapcsolattartás rendje, a döntési, egyetértésijogkörök a Magyarországi Evangélikus Egyház

lntézményi törvényében meghatározottal< szerint valósul meg, Az óvoda működéséről,

gazdasági helyzetéről, személyi, és tárgyi feltételeinek alakulásáról a Magyarországi

Évangélikus Egyház évente több alkalommal tájékoztatást kap az intézmény vezeiőjétől és

gazdasági vezetőjétől,
A fenntartó és az óvodavezető kózti kapcsolattartás rendje:

Az óvoda részesül az állami normatív támogatásol<ban, melyet a fenntartó az intézménYnel<

havi rendszerességgeI utal át, A fenntartóval való gazdasági l<apcsolatokon l<ívül az óvoda

nevelőtestülete lell<i vonatkozású l<apcsolatot is fenntart, Az Óvodavezető és a lell<ész heti

rendszerességgeltalálkoznak, hogy az óvodát érintő kérdésel<ről kÖlcsÖnÖsen tájékoztassál< egYmást,

Az intézmény és a fenntartó együttműködését, döntéseit, l<apcsolattartási módjait a

mindenkor hatályos Evangélil<us Egyházi lntézményi Törvények határozzák meg,

A íi)bt)i szeJ.vezcltc]. illtézménry;cl l;ctló kctpcsoLttlíctrlcí.st tt.z ttl.kttlruclk, u: egYéni sajátossúgok

szerint íuríf ttk cso1lorl, és inlézményi ,sziníen,

Az intézmény alkalmazottainak l<özössége, kapcsolatuk a vezetéssel

Az all<almazotti l<özösséget az óvoda nevelőtestülete és az óvodánál munl<aviszonyban álló

dolgozók alkotják.

Az óvodai dolgozók jogait és l<ötelességeit,

érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb

Törvényl<önyve, a l(öza l l<a l m azotta l< jogá l lásá ról

az ehhez l<apcsoló rendeletek- rögzítik,

A teljes all<almazotti közösséget az óvodavezető hívja össze minden esetben, amikor ezt

jogszabály előírja, va1y azóvoda egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor,

Az éves munl<atervben rögzítettel< alapján hetente az óvodavezető hívja össze az

all<aImazotti értel<ezletet. Az értel<ezletel<en az óvodavezető tájékoztatja az óvoda dolgozóit

az óvoda tevékenysé géről, és ismerteti a soron következő feladatol<at,

Ka pcsolat az igazgatótanáccsal

Az intézmény munkáját önálló - hivatalbóli és választott tagokból álló - igazgatótanács segíti

és támogatja, valamint ellátja a szárnára a Magyarországi Evangélil<us Egyház törvényeiben

rögzített, illetve a fenntartó által átruházott feladatol<at.

Az lgazgatótanács tagjainak megválasztása demokratil<usan történil<, a tagol< megbízatása

hat
évre szól, Az lgazgatótanácsnal< hivatalbóltagja az intézmény vezetője, az intézmény lell<észe

és a gazdasági vezető.

Az lgazgatőtanáccsal való kapcsolattartás az óvodavezető l<öte|essége, Az lgazgatótanács

tagjainak az elektronil<us formában megl<üldött dokumentumol<ra, lehetőségük és joguk van

elektronil<us úton történő véleménynyilvánításra és szavazásra.

juttatásait, valamint az óvodán belüli

jogszabályok-elsősorbanaMunka
szóló törvény, a l(özol<tatási törvény, illetve



2.2. A vezetők intézményben való tartózkodási rendje

Az óvodavezető a nyitvatartási időn belül heti váltásban reggel 7.00-15.00 Óra, illetve 9,00-

17,00 óra l<özött megtalálható az intézményben. Amennyiben az óvodavezető rendl<ívüli,

előre nem látott ok miatt nem tud az intézményben tartózl<odni, ú8y az óvodavezető által

megbízott óvodavezető_helyettes va8y gazdasági vezető jogosult az esetleges szül<séges

intézkedések megtételére. A megbízást a dolgozó tudomására kell hozni,

3. Az intézmény irányítása

3.L. A fenntartó

Az intézmény fenntartója a Szentendrei Evangélil<us Egyházl<özség, amely jogait és

kötelességeit gya korolja.

A fen ntartó hatáskörébe tartozil<:

- végrehajtja a közgyűlés, illetve a l<épviselő-testületi ülés határozatait,

_ tárgyalja és jóváhagyja az évi költség-előirányzatot, felülvizsgálla és jóváhagYja az

belső ellenőr jelentése után az éves beszámolót,
_ a saját erejéből vagy más forrásol< bevonásával gondosl<odil< a l<özoktatási intézménY

m űködéséne|< anyagi feltételeiről,
- ellátja az intézménnyel l<apcsolatos feladatait,

3.z. Szakmai irányítás, szakmai felügyelet

Az intézmény feletti szakmai felügyetetet a Magyarországi Evangélil<us Egyház az orszagos

nevelési_oktatási bizottságon , az országos iroda illetékes osztályán keresztÜl gYakorolja,

4. Az intézmény működési rendje

4.L. A gyermekek fogadása

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munl<arenddel, egész éven át, folyamatosan

működik.
Az üzemeltetés a nyári zárva tartás alatt szűnetel, melynek ideje 5 hét. llyenkor történil< az

óvoda szül<ség szerinti felújítása, l<arbantartása, vaIamint a nagytakarítás és a nevelőtestÜlet

szabadságának biztosítása. A nyári zárvatartás időpontjáról a szülől< legkésőbb az adott év

február 15_ig tájékoztatást kapnal<. A nyitva tartási idő 10,5 óra, reggel 6,30_tól \7 óráiglart,
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A nevelés nélkü|i munl<anapol< száma egy évben öt, melyet nevelési értel<ezletel<, illetve

továbbképzések cóljára valanrint lell<i gyakorlatra használunk fel. Ezel<ről az időPontol<ról a

szülőket a jogszabályban előírtal< szerint az óvodavezető tájékoztatja,

(hét nappal a nevelés nélküli munl<anap előtt),

l(arácsony és újév között az Óvoda fenntartói engedéllyel zárva tart.

Őszi éstavaszi szünetet az iskolai rendhez igazítva az óvoda nem tart,

Rendezvényel< esetén a nyitva tartás rendjétől való eltérésre az Óvoda Vezetője ad

engedélyt.
Az óvoda dolgozói a mindenl<or érvényben lévő jogszabálynal< megfelelően az Óvodavezető

á lta l elkészített m u n l<a ren d szeri nt d olgozn al<.

Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében

lehetséges. Az óvoda épületét, helyiségeit rendell<ezésül<nel< megfelelően kell használni,

A hivatalos ügyel< intézése az óvodavezető irodájában történik.

4.2. Az óvodaí hiányzásol< igazolása

A gyermekek távolmaradását a szülőnel< be kell jelentenie. Részletes rendelkezés a

H ázirend ben leírtal<n a l< megfelelően történil<.

4.3. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak

jogviszonyban az óvodával

A gyermel<eket kísérő szülő
óvodavezetőnel< jelentil< be,

csoportok és foglalkozásol<

engedélyezi.

l<ivételével , az óvodával jogviszonyban nem álló személyel< az

hogy milyen űgyben jelentek me1 az óvodában, Az óvodai

látogatását más személyel< részére l<izárólag az óvodavezető

4.4. A dolgozók munkarendje

Óvodánkban csoportonként 2 fő óvodapedagógus látja el a gyermel<ek nevelését, A név

szerinti munkaidő beosztását (a dajkákét is) a munl<aterv tartalmazza. A munl<arend

változhat a hiányzások, az egyéni kérések figyelembe vétele és az egYéb feladatok ellátása

során. Az óvodában all<almazottal( l<örét, az all<almazási feltételeket és a munl<avégzés

szabályait a pedagógusok jogait és l<ötelességeit az NkTv. rögzíti. A pedagógus munl<aideje

(2013. augusztus 31-ig: l(tv. ]_.sz. mellél<lete alapján, ZOL3. szeptember 1-tőI: NKTV 5,sz,

mellél<lete alapján) kötelező órákból, valamint a nevelő munl<ával ÖsszefÜggő feladatok

ellátásához szül<séges időből áll, A pedagógus a l<ötelező óráját a gyermel<ekl<el történő

l<özvetlen foglalkozásra fordítja. A teljes munkaidő tóbbi részében ellátja mindazol<at a

feladatokat, melyel< a pedagógusi munkát, az iníéznlény működését segítil<, és az egyházi

jellegünkből adódó missziós feladatol<at 1elentik,
Ezek különösen is:

lntézménven belül véazendő feladatok: fetkészülés a gyermekekkel való napi

Joglolt,orarokra, előkészíti a szükséges eszközöket, csoport _ és mulasztósi naplók vezetése ,
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gyermekek fejlesztő naplójőnak vezetése, adatok pontosítósa, napra készen tgrtósa,

megfigyelési tapasztalatok Iejegyzése, a gyermekeknek, szü!őknek szóló ünnepélyekre,

alkalmakra való készütődésben segítés ( termek, előterek Ótrendezése, díszítése, eszkÖzÖk

bekészítése, meghívók elkészítése, ajandékokról gondoskodós, zene hallgatási eszkÖzÖk

biztosítósa .,.), fénymósolós.
lntézménven kívüt is ellótható fetadatok a csoporto : gyermekek kísérése

kiróndulósok alkalmóval, csendes napokon részvétel, erre

óvodóban szervezett egyéb különleges alkalmakon való

adventi, bójti, pünkösdi ünnepélyek).

való hívogatós szülők részére, az

aktív részvetel ( gyermek nap,

szüleit megkérjül<, hogy az intézmény működésével

e l, ta n u lm á nyozzál<.

4.5. A szülői munkaközösség részére biztosított jogok

Az óvodában a szülől< jogaik érvényesítése, illetve l<ötelességeik teljesítése érdekében szÜlői

munkal<özösséget működtetnel<. Az óvodai csoportok szülői l<ÖzÖsségeit aZ egY csoPortba

járó gyermel<ek szülei alkotják. Minden korcsoportban külön szÜlői szervezet műkÖdik,

csoportonként 1_]. taggal, összesen egy elnökl<el. Az elnökl<el az óvodavezető tartja a

kapcsolatot. Az óvodai SZMK választmánya és az Óvodai szÜlői értel<ezlet akl<or

határozatl<épes, ha az érdel<eltel<nel< több mint ötven százalél<a jelen van. DÖntéseil<et nYÍlt

szavazással , egyszerű szótöbbséggel hozza. Az óvoda vezetőjének az szMl( választmányát

nevelési évenl<ént egy all<alommal össze l<ell hívnia és ezen tájél<oztatást l<ell adnia az Óvoda

feladata i ról, tevékenységéről.

4.6. A szülői munkaközösség egyetértési és véleményezésijogot gyakorol

_ a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a gyermekek fogadását, a vezetől< és a szÜlői

m u n l<a közösség l<a pcsol atta rtási módját sza bá lyozó részben ;

- a házirend összeállításában;
- a szülől<et anyagilag is érintő ügyekben;
_ alóvoda és a család l<apcsolattartási rendjének l<ialal<ításában;

- az óvodavezetői pályázatról véleményt nyilvánít,

5. A.z intózményi dokumentumok nyilvánosságával kaPcsolatos

rendelkezés

Az óvodában az iroda helyiségében található:

az óvoda helyi pedagógiai programja,

a Szervezeti és Működési Szabályzata,

H ázirendje,
az éves munl<aterve.

Az óvoda hirdetőtábláján közölni kell

házirendjét elérhetővé l<ell tenni.
Az újonnan felvételt nyert gyermel<el<

l<apcsolatos dol<u mentumol<at olvassá k

a dol<umentumol< elhelyezését, valamint az óvoda
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6.Pedagógiaimunkabelsőellenőrzésénekrendje

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvoclában folyó pedagógiai tevékenység

hatél<onyságánal< mérése. A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony

működéséért az óvodavezető a felelős. A nevelési év kezdetén táblázatot készít az ellenőrzés

menetéről, feltűntetve a CSoportol<, pedagógusol< nevét, az ellenőrzött területet a hozzá

tartozó szempontsorral,

1. A nevelőmunka belső ellenőrzésének feladatai

biztosítsa az óvoda nevelő munl<ájánal< logszerűljogszabályok, ONAP, HOP szerint

előktl működését;
segítse elő azóvod á ban folyó nevelőm u n l<a ered ményességét, hatékonyságát;

az óvodavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az

óvodapedagógusok munl<avégzéséről;

szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelőmunkájával

kapcsolatosbelsőéskÜlsőértékelésekelkészítéséhez.

2. Óvodánkban a nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosult

az óvoda vezetője

3.Kiemeltszempontokanevelőmunkabelsőellenőrzésesorán

- azóvodapedagógusol< munl<afegyelme,

- a foglall<ozásol< pontos megtartása,
.anevelőmunkáhozl<apcsolódóadminisztrációpontossága,
_ azéves munl<atervben l<iemelt feladatol< megvalósulása,

- a differenciált bánásmód érvényesülése,

Az ellenőrzésitervet az óvodavezető l<észíti el, mely az éves munl<aterv mellél<lete,

Tartalmazza az ellenőrzés l<onl<rét területeit, módszerét és ütemezését, Az ellenőrzési terv a

vezetőiirodábanmegtekinthető'Azellenőrzéstapasztalataitapedagógusol<kalegyénileg
kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatol<at ismertetni kel| és meg l<ell vitatni a

nevelőtestü |ettel,

7. Külső kapcsolatok rendszere és formái

Az óvodát a külső intézményekkel, szervel<l<el

l<épviseli.

Az óvoda rendszeres kapcsoiatot tart:
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a SZentendrei evangélil<us gyüIel<ezettel (ünnepek, rendezvényel<, istentiszteletel<);

más településeken működő egyházi óvodákkal (találkozók, megbeszélések,

látogatások);
a városi óvodákkal,
vujicsics Tiha mér zeneiskoláva l (szentend re) (han gversenyek,

közművelődési intézményel<l<el (rendezvényel<,

gyerm ekpályázatok, könyvtá rl átogatások),

N evelési Ta n ácsa dóva l (gyerm el<el< fej lesztése, iskola érettségi

hangszer bemutatás);
gyerm el<progra mol<,

vizsgá latok);

gyermekjóléti szolgá lattal;
gyermekorvossal, védőnővel, fogorvossal (egészségügyi feladatok ellátása);

polgá rmesteri H ivatal la l (pá lyázattal l<apcsolatos felad atok);

MEE Országos lrodával.

8. Ünnepek, megemlékezések
kapcsolatos feladatok

rendje, hagyományok ápolásával

Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

Ünnepeink

Hagyományos óvodai ünnepeinl< és az egyházi esztendő ünnepei, Az évről évre visszatérő

egyházi és óvodai ünnepeink a gyerel<eket körülvevő felnőttekben is elindítják a váral<ozás

örömét, érzelmeil< kifejezésére motiválnak, lgyel<szünk a gördülékeny, hiteles együtt

ünneplésre, amellyel reménységünl< szerint továbbadhatjuk lsten szeretetének

megtapasztalását. óvodánk ünnepeinel< rendszerét az alábbitáblázat tartalmazza:

Il:rgvonrányos óvrldai ünnepek
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Az egyházi esztendő ünnepei

Advent:4 vasárnap l<arácsonyig (22-28 nap lehet az adventi időszak; váral<ozást' eljÖvetelt

jelent)
liturqikus szín; lila oltárterítő

Karőcsony: legfiatalabb ünnepünk, 4. sz. ünnepelték először a l<arácsonyt, Dec, 74,

Szenteste, ]ézus születésénel< ünnepét a vízkeresztig tartó ÜnnePkÖr jelzi

lituraikus szín: fehér

Újev - Januór 1.: Jézus névadásának ünnepe

liturqikus szín; fehér

Vízkereszt _ januór 6.: Jézus megl<eresztelkedésének napja; három királyok hódolása

lituraikus szín; fehér

Böjt - Nagy böjt: hamvazószerdával kezdődik, 46 nap,

liturqikus szín:lila

Vi rá gv a sá r n a p : Jézus b evo n u l á sa J e ruzsá le m be

liturqikus szín: fehér

Passió, nagy héten:
nagy szerdo: elárultatás napja (fehér oltárterítő)

nagycsütörtök:úrvacsoraünnepe(fehéroltárterítő)
nagypéntek:Jézushalálánaknapja(feketeoltárterítő)

Húsvét _ legősibb ünnep:Jézus feltámaclásának ünnepe (a Feltámadást megelőző élszaka

hajnala a feltámadás ünnepe, (Mértékadó a Húsvét időpontjához az első tavaszi holdtö|te

utáni első vasárnap), Március Z2_április 25_ig lehet Húsvét

liturqikus szín: fehér

A Húsvétot 6 vasárnap l<öveti:

L Quasi modo geniti- Mint újszülött csecsemő

7. Mísericordias Domini _ Az úr szeretetével tele van a föld

A jó Pásztor vasárnapja

3. Jubilate - Örvendj egész föld az lstennel<!

4. Cantate - Énekeljetel< az Úrnal< új éneketl

5. Rogate - lmádl<ozzatol<I

6. Exaudi- Halld meg Uram, hívó hangomat!

Mennybemenete! - óldozócsütörtök:40, nap Húsvét után

Liturqikus szín: a fehér

pünkösd ünnepe:So. nap Húsvét után, a szentlélek kitöltésének napja; a vörös szín a tűz és a

vér (vértanúság) színét jelképezi,

liturqikus szín; piros
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Szenthúromság ünnepe; Pünl<ösd utáni hét vasárnapja

liturqikus szín: zőld

Szentháromság ünnepe utáni héttől

való növel<edéssel l<ell telnie.
liturqikus szín: zöld

ádventig terjedő időnel< a l<eresztyén életben, hitben

Reformőció - október 37.: A

liturqikus szín; piros
bibliai lge ünnepe, Luther Mártonra a reformátorra emlékezünl<

Hagyománnyá vált: kirándulásol< szervezése általában 50-60 km-es körzeten belÜl, általában

egy all<alommal csoportonl<ént, és egy all<alommal az egész óvoda,

Évente 2 all<alommal tartunl< jótékonysági vásárt, melynel< teljes bevétele az óvodát illeti,

Évente megrendezésre kerül a rragyszülől< és a keresztszülők napja, nrelyeken a gyermekek a

felnőttek bevonásával élik nap.iul<at.

A szülők igénye alapján bábszínházi, mese színházi látogatásol(at szervezÜnk a gYermekek

részé re.

csoporton belül l<özös ünneplés történik a gyermel<el< születésnapja alkalmából,

9. Óvodai felvétel, e!helyezés

Az óvodába a gyermel<el< felvétele, átvétele jelentl<ezés alapján történil<. Az Óvodai beíratás

folyamatosarr történil<. Az óvoclába az a gyermel< vehető fel, aki betöltötte a harmadik

életévét (Nl(TV.49. §) Az Nl(TV 31. §. szerint az isl<ola fenntartója az Önl<ormánYzattal

megállapodást l<ötött, mely szerint aZ óvoda köteles szentendrei lakhellyel rendelkező

gyermel<eket felvenni, de az alapító okiratban meghatározott maximális létszám 20%-ig

felvehet nem szentendrei illetőségű gyermekel<et is,

A szülő gyermel<e felvételét, átVételét bármil<or l<érheti. Az Újonnan jelentkező gyermel<el<

fogadása az óvodai rrevelési évben folyamatosan történil<. A felvétell<or az Óvodavezető nem

tagadhatjamegahátrányoslrelyzetűgyermel<el<felvételét'
A Nl(TV. 45. §_a értelmében a tanköteles l<orú gyermel<el< felvétele kÖtelező (minden Öt évet

betöltött gyermel<).

Az óvodába felvett gyermel<el< csoportba való beosztásáról egyedül az óvodavezető dönt a

szü lől< és az óvoda peda gógusok vél eményének figyelem bevéte|ével,

A gyermel< óvodai elhelyezése megszűnil<, ha:

- a gyerínel<et rrlásil< óvoda átvette, az átvétel napján;

_ a szülő írásban bejelenti, hogy gyermel<e l<imarad a bejelentéslren rnegjelólt napon;

_ a gyermel<et felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján;

_ a gyermel<et nem vették fel az iskolába, annal< a nevelési évnek az utolsó naPján,

amelyben a nyolcadil< életévét betölti;
_ a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai

foglalkozásokról(kivéveahátrárryoshelyzetűgyermel<el<).
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10.Azétkezésitérítésidíjakbefizetésénekrendje

Az étkezési térítéSi díjakat mirrden hónap második hetének első két napján (pótbefizetés a

l<övetkező hét első napján) az előre jelzett pénztári órákban fizethetik be a szülők,

A három, illetve a több gyermekes szülők, a családi l<edvezményben részesülől<, valamint a

tartósan fogyatékos gyermekek a benyújtott nyilatkozatol< és határozatok alapján, a

Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásban részesülől< ingyenesen étkezneI< a gYermel<el<

védelméről és a gyáműgyi igazgatásról szóló 1,99]. évi XXXl. tÖrvény 2O15. szePtember 1-

jétől hatályos 151.§ (5) bel<ezdésénel< a) pontja szerint, me|y rögzíti, hogy a

gyermekétkeztetés során az itrtezményi térítési díj 1,0O%,át normatív kedvezménYként kell

b iztosíta n i.

LL. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

1. Az óvodavezető feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi

vizsgá latoi< megszervezése.
Az óvodáb a járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az Óvodát

látogató gyermekorvos és védőnő látja el,

A védőnő havonta egy all<alommal tisztasági vizsgálatot végez, melynel<

eredményéről tájékoztatja a c5oportvezető óvónől(et, az Óvodavezetőt és szÜl<ség

szerint a szü|őt,

Az iskolába menők isl<olaérettségi orvosi vizsgálatát január, február hónaPban végzi a

gyerm ekorvos.

2, Betegségre gyanús, lázas gyermel<et nem szabad bevinni az óvodába, A

napközben megbetegedett gyermel<et el kell különíteni és le kell fel<tetni, szÜkség

esetén orvoshoz l<ell vinrri. Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről.

Az óvoda dolgozói gyógyszert a gyermel<nel< nem adhatnal< be (kivétel lázcsillaPÍtÓ).

Betegségből gyógyult gyermeket csal< orvosi igazolással vehetünl< be ismét az

óvod á ba.

12. lntézményi óvó, védő előírások

A gyermel<el< biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a

szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételel< javítása állandó Óvodavezetői feladat,

Az óvodában all<almazottal< általános feladatai közé tartozil< a gyermel<ek testi épségénel<

megóvása.
Minden óvodapedagógus l<özoktatási törvényben előírt feladatát l<épezi, hogY a rábízott

gyermel<ek reszére az egészségül<, testi épségük megőrzéséhez szül<séges ismereteket átadja

és ezel< elsajátításáról meggyőződjél<,továbbá ha észleli, hogy a gyermel< balesetet Szenved,

vagy ennel< veszélye fennáll, a szül<séges intézl<edéSt megtegye, valamint az óvodavezetőt

minden esetben értesítse.
Az óvodai foglall<ozásol<ra a pedagógus által használt eszl<özöl< semmilyen módon nem

ártalrnasak illetve veszélyesel< a gyermel<ek számára,
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aJ.

A gyermel<el< intézményen l<ívüli kísérése esetén (séták, kirándulások) minden tíz

gyermel< után egy_egy óvodapedagógust és csoportonként egy dajkát kell

b iztosíta n i.

Az óvoda rrrinden dolgozójánal< ismernie l<ell a munl<avédelmi szabályzat, a

tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendell<ezéseit,

Azóvodapedagógusfeladataagyermel<etértbármilyenbaleset,sórülésvagy
rosszullét esetén a szül<séges intézkedést megtenni:

- a sérült gyermeket elsősegélyben l<ell részesíteni;

- ha szükséges, orvost kell hívni;

_ a balesetet, sérülést ol<ozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szÜntetni;

-agyermel<balesetetazonnaljeleznil<ellazóvodavezetőjénel<.

Agyermekbalesettell<apcsolatosnyilvántartásiésjelentésikötelezettségteljesítésétaz
óvodavezető végzi.

AháromnapontúlgyógyulósérÚléstokozógyermel<balesetel<ethaladél<talanulkikeIl
vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönYvet l<eIl felvenni, A

jegyzőkönyv egy példányát meg l<ell k|ildeni a fenntartónal<, egy példányát át kell adni a

gyermek szülőjének, egy példanyat az ovoda őrzi meg,

A súlyos balesetet.ronnul jelenteni l<ell a fenntartónak, A súlyos baleset kivizsgálásában

legalább középfokú munkavédelmi szal<l<épesítéssel rendelkező személyt kell bevonni,

13. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők

Az óvoda működésében rendl<ívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem

láthatóeseményt,amelyanevelőmunl<aszol<áSoSmenetétakadályozza,illetveazóvoda
gyermel<einek és dolgozóinal< biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,

felszerelését veszélyezteti,

Rendl<ívüli eseménynel< minősül:
_ a természeti l<atasztrófa (pl, vrllárncsapás, földrengés, árvíz, belvíz),

- íűz,
- a robbantással történő fenyegetés,

Az óvoda minden alkalmazottja l<öteles az általa észlelt rendl<ívüli eseményt közvetlen

fe lettesén el< jelente n i.

Az óvodavezető clönt a szül<séges intézkedésel<ről és a fenrltartó értesítéséről,

Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helYettesítési rencl szerint kell eljárni'

Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik,

Az épűlet kiürítését a tűzriadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente egy all<alommal

gyakorolni l<ell, melynek megszervezéséért az óvodavezető felel, A gyermel<csoportol<nak a

veszé.yeztetett épületből való l<ivezetéséért és a kijelölt terÜleten tÖrténő gYÜle|<ezésért'

valamint a váral<ozás alatti felügyeletért a csoport óvodapeclagógusa a felelős,
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A veszélyeztetett épület l<iürítése során a l<övetl<ezől<re fol<ozottan l<ell figye|ni:

- Az épületből minden gyerel<nel< távozni kell!

_ A kiürítés során a mozgásban, csele|<vésben korlátozott személYel<et segíteni kell!

_ A helyszínt a csoportvezető óvodapedagógus hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon

győződni arról, nem maradt e esetleg valamelyil< helyiségben gyermek!

_ A gyermekel<et a terem elhagyása előtt és a jelölt váral<ozási helYre tÖrténő

megérl<ezésl<o r az óvod aped a gógusn a l< meg l<el l szá mol n ia !

A rendkívüli eseményről és a hozott intézl<edése|<ről az Óvodavezető rendkívÜli jelentésben

értesíti a fenntartót,
A tűzriadó tervet az óvoda hirdetőtábláján ki kellfüggeszteni.

14. Dohányzással, szeszes itallal kapcsolatos szabályozás

területén (épületben, udvaron) tilos a dohányzás és a szeszes ital

15. Telefon használat szabályai

Az intézményben a mobiltelefonol<at 830_]_100 óráig le l<ell némítani, Ebben az időszakban

csal< a gyermel<l<el l<apcsolatos (napközbeni megbetegedés esetén) lehet használni, ],100 órát

követően csal< abban az esetben lrasználható a telefon, ha a gyermel<ek felügyelete

b iztosított.
]-300 -1430-ig a telefont ismét le l<ell

Az intézmény vezetékes telefonján

Az intézmény egész

fogyasztása !

némítani, hogy a gyermel<ek pihenését ne zavarja,

magánbeszélgetés használata nem engedélyezett,

L6. Az i ntézményben végezhető reklá mtevékenység

Az óvodában tilos a rel<lámtevékenység, l<ivéve, ha az a gyermel<eknel< szól és az egészséges

életrrlóddal, a környezetvédelemmel, illetve a kulturális élet tevékenységeivel függ össze,

Rel<lárnhordozó csal< az óvodavezető engedélyével helyezhető el, Nem lehet olyan rel<lámot,

reklámhordozót l<itenni, amely személyiségi, erl<ölcsi jogol<at veszélyeztet, Tilos l<özzétenni

olyan rel<lámot, amely l<egyeleti jogol<at sért, amely erőszal<ra, a személyes vagy a

közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet l<árosítására ösztönöz,

L7. Gazdálkodással kapcsolatos szabályozás

A gazdálko dás a Zl_Bl2OO0 l(orm, rendelet, a 249l2ooo. l(orm. rendelet, a 36B/2oL1, |(orm,

rendelet és a 20oo. évi l., at egyház háztartásáról szóló törvény alapján történil<,

Gazdálkodási besorolás:

Önállóan működő és gazdálkodó intézrnény,

Az intézrnény a fenntartó által jóváhagyott költségvetési l<eretel< között, önállóan

gazdálkodil<.

Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait helyben a gazdasági vezető látja el,
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Az intézmény a fenntartó rendell<ezése alapján gazdálkodil<. Egyéb l<ülönleges előírásol<at,

feltételel<et, sajátos gazdálkodási szabályol<at a fenntartó állapíthat meg. Az intézménY

gazdálkodásánal< belső rendje -kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az

intézmény l<ezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatol<, hatáskÖrÖl<

szabályozása - a.iogszabályol< és a fenntartó rendell<ezéseinel< figyelembevételével az

intézményvezető felelősége.

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, teljesítés rendjét a ,,Pénzl<ezelési

szabályzat" részletesen tartalmazza.

Az éves költségvetési tervet a gazdasági vezető és az Óvodavezető l<ÖzÖsen l<észíti el. A

pénztárosi feladatol<at az óvodatitkár a pénzkezelési szabályzatnal< megfelelően, az előre

meghatározott pénztári órákban látja el.

A dolgozól< munkaruha juttatását a mindenkori állami, és egyházi tÖrvények figYelembe

vételével, és az intézmény gazdasági helyzetéhez igazodva végezzük.

A gazdáll<odás ellenőrzését az országos lroda a törvényi előírásol<nal< megfelelően elvégzi.

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

Az ol<tatási ágazat irányítási rendszerével a l(özoktatási lnfornlációs Rendszer (l(lR) révén

tartott elel<tronil<us l<apcsolatban elektronil<usan előállított, hitelesített és tárolt

dol<umentumrendszert all<almazu nl< a 229l2O12. (Vll1,28.) Kormányrendelet előírásainak

megfelelően.
A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elel<tronikus aláírást l<izárólag az intézménY

vezetője alkalmazhatja a dokumentumol< hitelesítésére. Az elel<tronil<us rendszer használata

során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dol<umentumol<

papír alapú másolatát:
o az intézménytörzsre vonatl<ozó adatol< módosítása,

. az all<a l m azott ped agógusol<ra Vonatl(ozó a d atbejelentésel<,

o a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentésel<,

" az ol<tóber 1-jei pedagógus és tanulói lista.

Az elel<tronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványol<at az intézmény pecsétjével és

az intézményvezető aláírásával lritelesített formában l<el l tá rolni.

Az egyéb elektronil<usan megl<üldótt adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szÜkséges. A

dol<umentumol<at a i(lR rendszerében, továbbá az óvoda informatil<ai hálózatában egy külön

e célra létrehozott mappában tároljul<. A mappához való hozzáÍérésjogát az informatil<ai

rendszerben korlátozni kell, ahho z l<izárólag az intézményvezető által felhatalmazott

szem élyel< férh etnek hozzá.

Az óvodóban az irodóban levő egyeflen szómítógépet csak az ÓvodavezetŐ, a helYettese és

gazdasagí vezető hasznólhatja, Az épületben nincs mas int'ormatikai eszkÖz.

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei (201"3.08.31-is):

a.) a nem pedagógus munl<akörbe foglalkoztatott dolgozól< körében:

- önállóság a minőségi munl<avégzésben, szakszerűség, határidől< betartása

_ együttműködési l<észség gyermel<el<, szülők felé, jó l<apcsolat a rnunl<atársakl<al
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rendezvényeken (ünnepségel<, évnyitó, évzáró, kiránduláson, szabadidős tevékenYségekben,

továbbképzéseken, szakmai, lelki napokon)való önl<éntes részvétel (pluszfeladatok vállalása)

- építőjellegű ötletel< előterjesztése, megva lósítása

- új dolgozók beilleszl<edésénel< segítése, közösségi életben javító szándékÚ, tevékenY

részvéte l
- nevelő-oktató munl<a eredményes végzésének elősegítése,

- a külső- belső környezet szépítése, dekorációk, tisztaság

- l<eresztény életvitellel azonosulás

b.) pedagógus munkakörben dolgozól<nál:

- az előbbieken túl
- munl<aidő pontos kezdése, befejezése, szakmai igényesség (pl. szemléltetés, motiválás,

differenciá lás, nevelés, tud atos i rányító, szervező tevékenység)

- ad minisztrációs tevékenység m a rad éktalan megva lósítása

- pályázatokon való részvétel (írás, megvalósítás, elszámolás)

Teljesítménypótlél< meghatározásának elvei (2013.08,31-ig) :

Ez a pótlék nincs alkalmazásban az óvodai gazdasági életében,
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18. A pedagógus_továbbk épzésről, a pedagógus szakvizsgáről, valamint a

továbbképzésben részt vevők juttatásairóI és kedvezményeiről

A pedagógus továbbl< épzésről, a pedagógus szal<vizsgáról, valamint a továbbkéPzésben részt

vevők juttatásairól és l<edvezményeiről szóló 217l1,997. (Xil. 22.) l(ormányrendeletet

módosította a93l2oo9. (lV. 24.) l(orm. rendelet. E rendeletben meghatározottal< szerint kell

a továbbl<épzéseket tervezni, megvalósítani, melynel< elkészítése és ütemezése az

óvodavezető feladata.

].9. Az óvodai lelki nevelést segítő bibliaköri foglalkozások rendje

óvodánk minden csoportjában heti egy alkalommal tart Horváth-HegYi Olivér lelkész

bibliakörifoglalkozásokat, Ezel<nek a foglall<ozásoknal< a témáit előre megbeszélt terv alapján

a csoportnaplóban rögzítil<. E foglalkozásol< célkit űzése, tartalma erősíti a helyi Óvodai

nevelési programunl<ban megfogalmazott céll<itűzésünket, ami a keresztYén életmód

elsajátítását és az evangélium üzeneténel< l<özvetítését jelenti az életkori sajátosságok

minden l<ori figyelembe vételével.

20.Hatályba léptet ő és zárő rendelkezések

A Szervezeti és Működési Szabályzat a nevelőtestület általi elfogadás, az Óvodai szÜlői

munl<al<özösség egyetértése után a fenntartó jóváhagyásának napján |ép hatályba,

A fenntartó, az óvodavezeIő, a szúlői munkal<özösség, a szülől< vagy a nevelőtestÜlet kétharmada,

,,minősített többség", javaslatot tehet az SZMSZ módosítására.

Az SZMSZ,I meg l<ell ismertetni az óvoda azon dolgozóival is, al<il< nem tagjai a nevelőtestÜletnel<,

valamint azol<l<al, al<il< l<apcsolatba l<erülnel< az óvodával és meghatároZott kÖrben használják

helyiségeit.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendell<ezésel< megtartása aZ Óvoda

valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munl<áltatói

jogkörében intézl<ed het.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti:

a fenntartó,
az óvodavezető,
a neve|őtestület,
a szülői rnunl<aközösség,
jogsza bá lyi kötel ezettség.
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