
KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

136/2020. (IX. 24.) határozata 

 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről szóló beszámoló 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2020. július 9. - 2020. 

szeptember 24. közötti időszakban hozott döntésekről szóló beszámolót és az átruházott 

hatáskörben hozott polgármesteri beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2020. (IX. 24.) határozata 

 

Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2020. július 9. - 2020. 

szeptember 24. közötti időszakra vonatkozó polgármesteri tájékoztatót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

 

 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24.  
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Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2020. (IX. 24.) határozata 

 

A Fellegvár Óvoda 2019/2020. nevelési év beszámoló, dokumentumok elfogadásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.  a Fellegvár Óvoda 2019/2020. nevelési évi tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadja, 

2. a Fellegvár Óvoda Csicsergő munkacsoport éves tervét elfogadja, 

3. a Fellegvár Óvoda házirendjét elfogadja, 

4. a Fellegvár Óvoda munkatervét elfogadja, 

5. a Fellegvár Óvoda pedagógiai programját elfogadja, 

6. a Fellegvár Óvoda Szervezti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

(A beszámoló, Csicsergő munkacsoport éves terve, házirend, munkaterv, pedagógiai 

program, Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 
 

 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24.  

 



A VISEGRÁDI FELLEGVÁR ÓVODA 

BESZÁMOLÓJA 

2019 / 2020. nevelési évre 

OM azonosító:032893 



Az éves beszámoló tartalmi felépítése 

• gyermeklétszám alakulása az év folyamán 

• tanköteles gyermekek száma 

• hátrányos helyzetü gyermekek száma 

• az éves pedagógiai programunk kiemelt feladatainak értékelése 

• szakmai munkánk 

• éves programjaink 

• az óvoda müködési tervének megvalósulása 

Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam óvodánk statisztikai adatait, a 2019/2020. nevelési 

év munkatervét, a szülők partneri elégedettség mérésének eredményeit, illetve a nevelési év 

ellenőrzési terve alapján gyűjtött tapasztalatokat. 

Gyermek létszám alakulása az év folyamán 

Szeptemberben Decemberben Májusban 

Kiscsoport 19 21 24 

Középső csoport 24 24 24 

Nagycsoport 25 25 25 

Összesen: 68 70 73 

Tanköteles, ebből óvodában maradó és iskolába beiratkozott gyermekek száma 

Tanköteles gyermekek Iskolába megy 2019. Óvodában marad: 

száma: szeptemberben: 

26 gyermek 20 gyermek 6 gyermek 



Hátrányos helyzetű és különleges bánásmódot igénylő gyermekek száma 

HH BTM SNI 

- 3 gyermek 1 

Fejlesztő foglalkozások óraszáma várhatóan - decemberig heti 2 óra/gyermek (a 

költségvetésben tervezettnek megfelelően). 

Az éves munkaterv kiemelt feladatainak értékelése: 

Szakmai munkánk 

Megvalósult feladataink: 

2019. szeptember 1. és 2020. március 13. közti időszakra vonatkozik főként az alábbi 

értékelés. Az éves munkánkat nagy mértékben befolyásolta a kialakult járványügyi 

veszélyhelyzet. Óvodánk nyitva volt folyamatosan március 16-tól. A szülők egyenként 

nyilatkoztak arról, hogy kérik-e gyermekük számára az óvodai ellátást. 3 gyermek számára 

tartottunk nyitva, mivel a szülők egészségügyi dolgozók voltak, így naponta bejártak a 

munkahelyükre. Később 10 főre növekedett a létszám. Szülői igény alapján ebéd 

házhozszállítás is működött, melyben 1 dajkánk is részt vett. 

• pedagógiai programunkat színvonalasan igyekeztük megvalósítani 

• önértékelési rendszerünk kialakítása, müködtetése folyamatos 

• megvalósítottuk a biztonságos, családias környezetet, szeretetteljes gondoskodást 

• igyekeztünk felzárkóztatni a gyermekek esetleges lemaradását a rendszeres fejlesztő 

foglalkozásokon 

• az óvodai munkaközösség feladatait hatékonyan megvalósítottuk 

• hagyományápolás terén a helyi sváb kultúra még meglévő szokásainak felelevenítése, 

ápolásának lehetőségei beépültek az óvodai tevékenységekbe, az őszi nemzetiségi hét 

sikeresen zajlott, az egyéb tavaszi programok elmaradtak 

• kiemelkedő fontosságú, hogy a gyermekek értékrendjében szerepeljen a családdal, a 

nemzetiségi kultúrával, a kötelességtudattal, az elvégzett munka és a tudás 

megbecsülésével kapcsolatos fogalmak megerősítése. 



• odafigyeltünk a tehetséges gyerekekre és segítettük őket a fejlődésben (mozgás, úszás, 

foci, néptánc). A már jól működő ovi foci foglalkozások megfelelő lehetőséget 

biztosítanak a mozgásban, spo1iban tehetséges gyermekek - tehetséggondozás óvodai 

szintű megvalósítására. 

• vízhez szoktatást, úszás oktatást szerveztünk nagycsoportban 

• az úszás során tapasztalt tehetségek szakemberhez való irányításának segítése. 

• zenei, ill. mesemondó tehetségek felkarolása, a helyi lehetőségek kiaknázásával 

• felkészítettük a gyermekeinket, hogy az iskolai elvárásoknak megfeleljenek 

• az egészségnevelés, egészséges életmód kialakítására nagyobb hangsúlyt fektettünk, 

újabb lehetőségeket kerestünk (gyakori kirándulások, mindennapos mozgás, naponta 

fogyasztunk gyümölcsöt) 

• a gyennekek fejlődésének nyomon követése, fejlődési napló vezetésének figyelemmel 

kísérése folyamatos 

• dokumentumok (csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, fejlődési naplók) 

pontos kitöltése, vezetése megtörtént 

• a tervezés és a csopo11napló heti terveit reflexiókkal egészítettük ki 

• a szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségeinek fejlesztésére tettünk lépéseket: a szülői 

munkaközösség müködésének segítése, ünnepek, illetve egyéb rendezvények 

megszervezése szülők bevonásával. (Márton nap, karácsonyi vásár, kirándulás) 

• a helyi iskolával, ahol gyermekeink többsége tanul, jó paiineri kapcsolatot tartunk fenn 

• mindennapos mozgást szerveztünk a szabad levegőn az időjárás függvényében 

• a szülők elégedettségét ebben az évben kérdőívekkel is mértük (a kérdőív értékelése 

mellékletben szerepel) 

• személyi feltételeink biztosítottak voltak, tárgyi feltételeink az előző évekhez képest 

nem változtak 

• az intézmény minden óvodapedagógusa teljesítette a 7 évenkénti továbbképzési 

kötelezettség ezen időszakra eső részét 

• a logopédiai ellátás megoldódott, mivel a Pedagógiai Szakszolgálat tudott szakembert 

biztosítani 

• a logopédiai szűrés szeptemberben fog megtörténni 

2020. március 16-tól a szülőkkel on-line felületeken tartottuk a kapcsolatot, közösségi oldalon 

saját csoport létrehozásával, email-ben, ill. levélben és telefonon. 



Nevelőmunkát segítők feladatai, munkája 

Fontos, hogy a munkaköri leírásban leírtak elvégzésén kívül a dolgozók a gyermekeket nagy 

szeretettel, megértéssel vegyék körül. Gondozzák, segítsék őket úgy, hogy biztosítsák 

önállóságukat. Pedagógiai munkát segítő munkatársaink rendben, tisztán tartják az épületet, 

figyelve arra, hogy semmiféle balesetveszély ne fenyegesse sem a gyerekeket, sem a 

felnőtteket. 

A fejlesztő szakemberek feladatai 

Mindkét szakember (logopédus, fejlesztő) feladata, hogy elvégezte a szűrővizsgálatokat, 

konzultáltak a szülőkkel és megfelelő tervezéssel, szervezéssel foglalkoznak az arra rászoruló 

gyerekekkel. 

Személyi, tárgyi feltételek, létszámadatok 

Dolgozói létszám adatok: 

Óvodapedagógus: Dajka: 
Pedagógiai 

asszisztens: 

7 fő 3 fő 1 fő 

2019. szeptembertől indult csoportok száma: 3 

Betöltött férőhelyek száma: 

• szeptemberben: (18+24+25) 67 gyermek 

• nevelési év végére:24+24+25 73 gyermek 

Összesen: 

11 fő 

Más településről bejáró: 13 gyermek (a szülők visegrádi munkahellyel rendelkeznek) 

Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján Sajátos Nevelési Igényű gyermek 1 fő. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal 3 gyermek küzd. A fejlesztő foglalkozásokat 

az intézmény szervezi saját költségvetési forrásból. 



Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők, jegyzői határozat alapján 2 

gyermek. 

Hátrányos helyzetű gyermek nincs az óvodában. 

Logopédiai ellátás a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberével valósul meg. 

Tárgyi feltételek 

Az intézmény 3 óvodai csoport elhelyezésére alkalmas. 2020. márciusában kezdődött meg az 

egyik raktár és az iroda leválasztásával egy új mosdó és wc helység kialakítása. Az időpont 

alkalmas volt az építkezés lebonyolítására, mivel az óvodai nevelést a járványhelyzet miatt 

csak kevés gyermek vette igénybe. A nyár folyamán került sor a másik két mosdó 

kialakítására. Sajnos nem rendelkezünk még tornaszobával, dolgozói öltözővel és raktárakkal. 

Reményeink szerint egy bővítési pályázat során megoldódnak ezek a gondok. Az 

intézménnyel egy épületben müködik a városi konyha, ahol a gyermekek ellátását biztosítják, 

magas szakmai hozzáértéssel. Az épület berendezési tárgyai megfelelőek. Az egyéb eszközök 

terén az intézmény ellátottsága megfelelő, a játékok, fejlesztő eszközök az elmúlt évek során 

és várhatóan a jövőben is folyamatosan bővülnek. 

Az intézmény elkülönülő játszókert résszel rendelkezik, mely az eddigi szokás szerint a 

dolgozók segítségével szépül. A nyár folyamán megtörtént a játszótéri eszközök kötelező 4 

évenkénti minősítése, melyalapján szinte mindegyik játékeszközön javítást kellett végezni. 

Ezeket a munkákat a Városüzemeltetési csoport munkatársai elvégezték, és dokumentálták. 

Óvodai dokumentáció 

A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és 

mulasztásaik vezetésére szolgál. Ebben vezetjük a gyermekek hiányzásainak számát is. 

Az Óvodai csoportnapló az óvoda pedagógiai programja alapján dokumentálja az adott 

Fejlődési napló a gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma. 

Ellenőrzés, értékelés, mérés 

A gyermekek fejlődésének ellenőrzése, értékelése 



• Az értékelés fontos eszköze a személyiségfejlesztésnek és a közösségformálásnak. 

• Az értékelés során is érvényesítjük a differenciált egyéni bánásmód elvét. 

• Fontos feladatunk minden gyermekben megtalálni a pozitívumokat, ezeket erősíteni, 

kialakítani a gyermek reális önértékelését, fejleszteni önbizalmát, oldani a 

szorongásokat, csökkenteni az agressziót. 

• Pozitív értékeléssel erősítjük a helyes magatartást, a negatív viselkedés okait feltárjuk, 

s megtanítjuk a gyerekeknek a problémamegoldást, konfliktuskezelést. A gyermekkel 

való kapcsolatunk alapja az elfogadás, kölcsönös tisztelet, együttműködés. Szükség 

esetén kérjük a Pedagógiai Szakszolgálat nevelési tanácsadó segítségét. 

• A közösségi életben ugyanakkor fontosnak tartjuk szabályok kialakítását, s azt, hogy 

azok betartása a gyermek belső igényéből eredjen. 

Egyéni fejlődés dokumentálása: 

Mérési módszerek, eszközök 

• Az óvodás gyermekek személyiségének megismeréséhez és fejlesztéséhez 

megfigyeléseket, méréseket végzünk. 

• Az eredményes mérési eljáráshoz elengedhetetlen, hogy a személyiség egészét átfogja, 

folyamatot képezzen (kitűnjön, hogy honnan hová jutott el a gyermek). 

• Egyéni fejlődési, érési tempót figyelembe véve értékeljük az eredményeket 

(pillanatnyi állapotot tükröz az eredmény, vannak gyorsabban ill. lassabban fejlődő 

gyermekek). 

Integrált nevelés, felzárkóztatás 

Az intézményvezetőnek az éves tervében meg kell jeleníteni az integrált nevelést. Első lépés a 

szakember által történt mérés, és probléma meghatározás. Ezután elkezdődik a terápia, egyéni 

fejlesztés. Az óvónőnek együtt kell müködni a fejlesztést végző szakemberrel, hogy a 

gyermek a legoptimálisabban fejlődjön. 



• Hiányzások minimalizálása, pontos vezetése, jelentése 

• A szülők tájékoztatása az igazolatlan hiányzások következményeiről 

• Óvoda-iskola átmenet hátrányainak csökkentése érdekében tett intézkedések 

(Szakember segítségének kérése, Nevelési Tanácsadóba irányítás, ha 

szükséges) 

• Szakképzett logopédus látja el a gyermekeket a Szentendrei Pedagógiai 

Szakszolgálat keretén belül. 

BTM / SNI gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok 

• Szakértői vélemények alapján meg határoztuk az egyénre szóló feladatokat, 

fejlesztési terv készítése- szakember munkája. 

• Fejlesztő pedagógust biztosítottunk a „Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

problémákkal küzdő gyermekek" számára, akik szakértői véleménnyel és 

meghatározott óraszámmal rendelkeznek. 

• Heti 2 alkalommal, 45 perces foglalkozások keretén belül, a Pedagógiai 

Szakszolgálat szakvéleménye alapján szakképzett gyógypedagógus végzi a 

fejlesztést. 

• A csoportban a gyermekkel foglalkozó óvónőnek is differenciálnia, és nyomon 

kell követnie az egyéni fejlesztést. 

A szeptemberi felmérés alapján határozza meg a logopédus gyermek számára szükséges 

logopédiai foglalkozások számát. 

A kétnyelvű német nemzetiségi nevelés az óvodában 

Óvodánk német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda. 

Az óvodai élet tevékenységi fonnáiban magyar és német nyelven közvetítjük az ismereteket. 

A nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekeknél megalapozzuk a német nyelvű beszéd 

megértését, kialakul kétnyelvü kommunikációjuk, ezzel együtt ismerik hagyományaikat, 

kulturális értékeiket. 

Mindhárom csoporiban 1 fő „német nemzetiségi óvodapedagógus" végzettségű munkatárs 

látja el a nemzetiségi nevelést. 

A nemzetiségi feladatokat a „Hagyományőrző német nemzetiségi munkaközösség" vezetője 

fogja össze. Éves munkaterv alapján meghatározott feladatok szerint, együttmüködve a helyi 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal. 



Gyermekvédelmi feladatok az óvodában 

1. A megelőzés (prevenció) feladatai: 

• A gyermeki, szülői jogok megismertetése és érvényesítése az óvodában. Ezeket a 
Házirend rögzíti, melyet minden szülő elolvas és aláírásával igazolja ennek tényét. 

• Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a gyermekek szüleivel. 

• Biztonságos, egészséges óvodai környezet teremtünk. 

• Együttműködünk a gyermekvédelemben partner társszervekkel. 

• Egészségügyi szűrővizsgálatokat biztosítunk. (Fogászat, lúdtalp, gerinc problémák 
szürése) 

2. A feltárás feladatai: 

• A veszélyeztetettség, hátrányos helyzet tüneteinek felismerése, problémák feljegyzése. 

• A tünetek okainak megkeresése. 

3. A megszüntetés feladatai 

• A felzárkóztatás megszervezése. 

• Egyéni tehetséggondozás. 

• A szülők segítése a szülői szerep eredményesebb betöltéséhez. 

• A gyermekek szociális helyzetének lehetőség szerinti javítása. 

• Segítő szakemberek igénybevétele a problémák típusának megfelelően. 

Megvalósult ünnepeink, programjaink 

- Születésnapok /Felelős: Csoportok óvónői 

Gyermekek ünnepei - Gyermeknap /Felelős: Csoportok óvónői 

- Ovibúcsú/ Felelős: Lendvai Éva 

Hagyományok, népszokások - Népmese napja/ Felelős: Csoportok óvónői 

ünnepei - Őszi nemzetiségi hét/ Felelős: Imre Gáborné, Kőhalmi 
Ágnes, Muckstadt Eszter 



- Márton nap I Felelős: Lendvai Éva 

- Mikulás /Felelős: Csoportok óvónői 

- Karácsony /Felelős: Lendvai Éva, Kőhalmi Ágnes 

- Farsang /Felelős: Kőhalmi Ágnes 

- Állatok világnapja Október 04. /Felelős: Csoport óvónői 
Környezeti nevelésünk kiemelt 

. . - Egészséghét /Felelős: Csoport óvónői 
napjai 

- Madarak és fák napja Május 10. /Felelős: Csoport óvónői 

Nemzeti ünnep - Március 15. /Felelős: Schandlné Herr Margit 

Az óvoda életéhez kapcsolódó - Karácsonyi barkácsoló délután Felelős: Intézményvezető 

ünnepek - Karácsonyi vásár /Felelős: Intézményvezető 

Továbbképzések, szakmai programok 

A pedagógus életpályamodell további fokozatainak eléréséhez, a pedagógiai kultúra 

fejlesztéséhez, a szakmai fejlődés elősegítése érdekében fontos a továbbképzések 

megszerzése a kolléganők számára. A 2019-20. nevelési évre nem jelentkezett minősítési 

eljárásra óvodapedagógusunk. 

Továbbképzéseink: 

Óvodapedagógusaink „Továbbképzési terv" alapján teljesítették továbbképzési 

kötelezettségüket, melyek pontos kreditszámítások, időrendi beosztások szerint kerülnek 

tervezésre. A következő nevelési évre szóló továbbképzések megjelenésük után tervezhetők. 

Tervezésére minden év márc. 15-ig kerül sor. Ebben a nevelési évben on-line módon került 

sor a továbbképzésekre. 



Az óvoda, iskola együttműködésének formái 2019/2020. nevelési évben: 

Fontos feladatunknak tekintjük az óvoda - iskola átmenet megkönnyítését. 

Ennek érdekében: 

• Megosztjuk a tapasztalatainkat - az adatvédelmi tv. betartásával - a leendő 

elsőosztályos tanítóval. 

• Szülői értekezletet szerveztünk a tanköteles gyermekek szülei részére, mely sajnos 

elmaradt márciusban. Az iskola levélben vette fel a kapcsolatot a szülőkkel. 

• Az óvó nénik is elkísérték első nap reggel iskolába az első osztályosokat. 

• A volt nagycsoportos óvónők látogatást tesznek az első osztályban. 

Kapcsolat a szülőkkel 

Fogadóóra: intézményünkben fogadóórát folyamatosan szervezünk, melynek időpontjáról a 

faliújságokon tájékozódhatnak a szülők. Előre egyeztetve, vagy rendkívüli esetekben is 

rendelkezésre állnak a csoportok óvodapedagógusai. 

Szülői értekezletek időpontja: minden óvodai csoportban a nevelési évben 1 szülői 

értekezletet tartottunk. Az értekezletekről jegyzőkönyv és jelenléti ív készült. 

Szülői értekezletek rendje 

Kötelező témakörei voltak: 

az óvoda házirendjének ismertetése 

az óvoda Pedagógiai programjának rövid ismertetése 

az óvodai Szülői munkaközösség tagjainak megválasztása (szülők feladata) 

Évente egy alkalommal „Szülői elégedettségi „mérést végzünk kérdőívek elemzésével, 

értékelésével. 

Gazdálkodás, fejlesztések 



A mindenkori zavartalan működés biztosítása éves költségvetés alapján történt. Eszköznorma 

által előírt felszerelések pótlása folyamatosan történik elhasználódásuk szerint. Igyekeztem 

takarékosan, gazdaságosan működtetni az intézményt. 

Egyéb feladatok 

• Munka- tűz- balesetvédelmi oktatás megtörtént 

• Tüzriadó próba terv szerint történt 

• Gyermek-balesetvédelmi oktatás, gyermekbalesetek megelőzése, balesetvédelmi 

megbeszélések a csoportokban zajlott 

• Egészségügyi vizsgálatok, tüdőszürő éves vizsgálat a nyár folyamán került sorra a 

dolgozók számára 

• Tűzoltó-készülékek folyamatos felülvizsgálata előírás szerint történik 

• Adatvédelmi előadáson vettek részt a dolgozók 

Intézményvezető belső ellenőrzési terve 

Az óvodapedagógusok munkájának ellenőrzése: 

Meghívás alapján részt vettem a csoportok ünnepségein, egyéb óvodai rendezvényeken, 

szülői értekezleten, bemutató foglalkozásokon, stb. Ezek az alkalmak is betekintést nyújtottak 

számomra a csop01iok életébe és jelzések is egyben a pedagógusok munkájáról. 

Pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó látogatások, ellenőrzések_ 

A 2019-2020. nevelési év folyamán egy óvodapedagógus számára tervezett az Oktatási 

Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzést. A márciusi időpontot őszre helyezték át, így ez a 

következő nevelési évben zajlik majd. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje, az ellenőrzés célja: 

A csoportok dokumentumainak időszakos ellenőrzése (csoportnapló, mulasztási napló, egyéni 

fejlettségi lapok). 

Higiéniai szabályok, étkeztetés szabályainak betartása 



Gyermekvédelmi feladatok ellátása 

Ünnepélyek előkészítése, lebonyolítása 

Szülőkkel való kapcsolattartás minősége, hatékonysága. 

Megfelelő mennyiségű és minőségü információ gyűjtése, elemzése, a tényleges állapot 

összehasonlítása a nevelési program cél- és feladatrendszerével, visszajelzés az 

óvodapedagógusok munkájának színvonaláról. 

Véleményem szerint a Visegrádi Fellegvár Óvodában folyó pedagógiai munka, a nevelési 

feladatok megvalósítása, a gyermekekkel való bánásmód, a hagy9mányok ápolása magas 

színvonalú ellátást eredményezett. Mindezt a szülők az elégedettségi kérdőívek 

visszajelzéseiben is alátámasztják. 

A nyár folyamán új vezető vette át az intézményt, aki pályázatában azzal a tervvel, hogy a 

meglévő hagyományaink ápolását, jó szokásainkat, helyi sajátosságainkat megtartja, 

folytatja, hiszen ettől kapta sajátos arculatát, elismerését a Visegrádi Fellegvár Óvoda. 

Kérem beszámolóm elfogadását! 

Köszönettel: 

Visegrád, 2020. auguszh1s 31 . 
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Visegrádi Fellegvár Óvoda 

Csicsergői 

munkacsoport 

Éves terv 

2020/2021. Nevelési évben 

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre 
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi 

magának." (Kodály Zoltán) 

Munkacsoport tagjai lehetnek: önként jelentkezés alapján a Visegrádi Fellegvár Óvoda 
dolgozói és óvodába járó gyermekek 

Munkacsoport vezetője: Orbán Miklósné intézményvezető 

Készült: Visegrád, 2020.09.05. 
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A munkaközösség megnevezés létszámunk miatt jelenleg munkacsoport. 

A munkacsoportunk célja és feladatai: 

A Visegrádi Fellegvár Óvoda Csicsergő gyermekcsoportja tevékenységét a munkacsoport 
felnőtt tagjai fogják össze. A programunk célja, hogy hagyományos érték és korszerű pedagógia 
világának találkozásával ismerkedjünk meg, és a kulturális értéket, élményt, tovább adjuk a 
gyennekek számára. A mozgás az egyik legfontosabb eszköz, melynek segítségével az 
idegrendszerre olyan elméleti és gyakorlati ismeretek kerülnek átadásra, melyek azonnal 
használható tudásként jelennek meg. Mindemellett a játékok, mondókák, dalok, fejlesztik a 
gyermekek rövid és hosszú távú memóriáját, szokás és szabálytudatát, társas kapcsolatait. A 
táncos egységek során az elsajátított népi játékokkal és különböző mozgásos, táncalapozó 
feladatokkal szintén előtérbe helyezve a korosztályi sajátosságokat, készségeket és 
képességeket, amelyek lehetőséget adnak az egyén önkifejezésére. Az ünnepekhez tartozó 
dalok, szokásgyakorlat, dramaturg megjelenés, népi játék, mozgásanyag ismerete egymásra 
épül. A mozgásfejlődése és a központ idegrendszer érése szorosan összefügg, melyek 
biztosítják az é1ielmi fejlődést. A fejlődés során megvan minden mozgásnak a szerepe, melyek 
az idegrendszerben különböző érési folyamatokat aktivizál, melyek elmaradnak, ha a mozgás 
is kimarad. Az észlelés fejlődésében szintén lényeges szerepe van a motoros készségek fejlődési 
szintjének. 
Csoportba kerülhet az az óvodás gyermek kinek szüleivel, óvodapedagógusaival átbeszélve 
közösen ajánljuk a részvételt. 

Foglalkozásaink minden 2. héten kedden 15:30-16:00-ig tart az óvodában. Foglalkozásunk 
ingyenes, eszközeink támogatását a Visegrádi Fellegvár Óvoda Alapítványának támogatásával 
tudjuk biztosítani. 

Alapítvány részéről támogatást biztosított: Abonyi Géza Képviselő Úr 

Alapítvány adatai: Fellegvár Óvoda Alapítvány 

2025, Visegrád, Fő út 18. 

Adószám: 18282852-1-13 

Bankszámlaszám: 64700038-16577585 

Munkacsoport vezető: Orbán Miklósné 

Tervezett logónkat tervezte és a nevet javasolta: Muckstadt Eszter 
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3 



Kiemelten fontosnak tartott feladatunk: 

Hagyománytiszteletre nevelés a magyar és más kultúra é1iékeinek továbbadása, 
megismerietése, megszerettetése. 

Nemzeti identitás, nemzeti hovatartozás erősítése gyermekeinkben az intézménybe már 
jól működő német nemzetiségi munkacsoport tevékenységei mellett. 

A néphagyomány kincsei közül minél többet vigyenek tovább gyermekeink. 
Népszokások, néphagyományok átadása más munkacsoportokkal együttműködve pl.: 
más intézményi csoportokkal. 

A különféle népszokásokhoz, hagyományokhoz kapcsolódó dal-és játékgyűjtemény 
elkészítése, annak továbbadása kollégáink számára, hogy minél változatosabb módon 
tudják közvetíteni a magyar kultúrát gyermekeinknek. 

Kapcsolattartás néphagyományőrző óvodákkal. Kapcsolattartás, intézménylátogatás, 
tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása. 

Óvodán belüli tudásátadás megvalósítása (,,Így tedd rá!" -s eszközök használatának 
megismertetése az óvodában dolgozók között, illetve beszámolók megtartása a témával 
kapcsolatos továbbképzésekről). Az SNI és BTM gyermekek integrációjának 
elősegítése, képességeik fejlesztése a népi játék és az Így tedd rá- s eszközök, módszerek 
segítségével. 

Tehetség gondozás felkarolása. 

A helyi énekkar meghívása, vendégül látása. 

Écsi Gyöngyi népdalénekes meghívása óvodánkba, (népdalbemutató). 

Népies tartalmakat megjelenítő előadók meghívása óvodánkba Pl.: (Bahorka Társulat, 
Kuttyomfitty Együttes, Csillangó meseműhely). 
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Időszak Szervezési feladatok Programfelelős 

Szeptember 04. Munkacsoport éves terv megbeszélése, Munkacsoport vezető 
elfogadása 

Esetleges változtatások 
Szeptember Mihály napi vásárhoz köthető játékok Munkacsoport 

hava megismerése vezető és tagjai 

Október 9. Népi játékok napja alkalmából kiadott Munkacsoport vezető 
j átékfüzés megismertetése és tagjai 

Október hava Szüreti játékok, dalok Munkacsoport vezető 
játszása, megismertetése és tagjai 

November 11. Márton naphoz köthető libás játékok Munkacsoport 
játszása vezető és tagjai 

November Már megismert kedvelt játékok játszása, Munkacsoport 
hava éneklése vezető és tagjai 
December 01. Adventi vásárra készülünk közösen a M unkacsoportvezető 

gyerekekkel, felnőttekkel és tagjai 
December hava Karácsony időszakában óvodás Munkacsoport vezető 

gyermekek részére választott meghívott és tagjai 
vendég előadó előadása 

December 15. Karácsonyi hangulatban tartott tea Munkacsoport, vezető 
délután: egymásra figyelés-ünnepi és tagjai 

énekek, dalok énekelgetése 
Január 05. Újévi köszöntés Munkacsoport vezető 

és tagjai 
Január hava Télen a Fonóban-Mese előadás Munkacsoport vezető 

és tagjai 
-· 

Február hava Farsangi népszokások, hagyományok Munkacsoport vezető 
megismertetése, játszása és tagjai 

Februári Moldvai Táncház a Csicsergő Munkacsoport vezető 
Táncház a gyermekekkel és Szülőkkel és tagjai 
Szülőkkel 

Március hava Tavaszköszöntő mondókák, dalok és Munkacsoport vezető 
játékok megismertetése, játszása és tagjai 

Március hava Márciusi Ifjakra emlékezünk Munkacsoport vezető 
és tagjai 

Április hava Húsvéthoz kapcsolódó szokások, Munkacsoport vezető 
néphagyományok bemutatása és tagjai 

Locsolás 
Április 24. Magyar népviselet napja alkalmából Munkacsoport vezető 

kiállítás rendezése és tagjai 
Május hava Anyák és Nagymamák köszöntésére Munkacsoport vezető 

készülünk dalokkal és tagjai 

s 



Május hava Csicsergő Gyermekek és Szülők együtt Munkacsoport vezető 
öl béli játékok játszása Gyermeknap és tagjai 

alkalmából 
Június hava Pünkösdi szokások, hagyományok Munkacsoport vezető 

megismerése-Nevelési év zárás és tagjai 

A 2020/2021. nevelési év szeptember 4. megalakult Munkacsop01i tevékenységét és 
tervezett délutáni foglalkozásainak megtartása a mindenkori Kormányrendeleteket, 

Járványügyi helyzetet, lehetőségeket figyelembe véve tartja, szervezi meg 
tevékenységét, ezért a változtatás jogát fe1mtaiijuk. 

Visegrádi Fellegvár Óvoda Csicsergői munkacsoportba belépő tagok: 

- G ~uet,( ))~ 
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Ta asztalatok fel"e vzése a következő időszak munká"ának se ítése cél"ából 
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VISEGRÁDI FELLEGVÁR ÓVODA 

, 
HAZIREND 

OM azonosító: 032893 
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A HÁZIREND JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

- Az Óvodai Nevelés Alapprogramja 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

- 363/2012. XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

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

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

- 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról 

A házirend· hatálya 

Időbeli hatálya: 

A Házirend az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és 

határozatlan időre szól 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület, a fenntartó és a 

Szülői Szervezet. 

A kihirdetés napja: 2020. szeptember 01. 

A Házirend személyi hatálya kiterjed: 

• Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. 

• Az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre. 

• Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, 

illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. 

•A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). 

A Házirend területi hatálya kiterjed: 

• Az óvoda területére. 

• Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli 

programokra. 
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• Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. 

A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek 

érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója. 

Megvalósításával biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező 

a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően az óvodaközösség és a szülői közösség 

minden tagja számára. 
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AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI 

Az óvoda neve: Visegrádi Fellegvár Óvoda 

Az óvoda címe: 2025 Visegrád Fő út 18. 

Az óvoda telefon száma: 26- 398-130 

E- mail: fellegvarovoda@gmail.com 

Az óvoda fem1tartója: Visegrád Város Önkormányzata 

2025 Visegrád Fő út 81. 

Az alapító okirat száma:l34-2./ 2016. Önk. sz.r. 

Az óvoda OM azonosítója: 032893 

Óvodai csoportok száma: 3 

Az intézmény alaptevékenysége: 

851011.1 Óvodai nevelés, ellátás 

821012.1 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása integráltan 

851013 Nemzetiségi és etnikai kisebbségi ellátás 
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A HÁZIREND CÉLJA 

Az óvodai élet egy részének jogszabályi keretek között történő szabályozása. E szabály 

megléte az óvoda törvényes működésének feltétele .. 

A házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az 

intézmény elhagyásáig te1jedő időre, illetve - évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint 

- a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt 

érvényesek. 

Az intézmény nyitva tartása 

Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben működik. 

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6-tól 17-óráig. 

A gyermekek létszámától függően összevont csoportok működhetnek: 

• reggel 6-tól 8-órig 

• délután 16-tól 17-óráig 

Az óvoda nyitását követő, valamint a zárást megelőző órában a gyermekek időjárástól 

függően az ügyeletes foglalkoztató szobában, vagy az udvaron tartózkodnak. 

A gyermekekkel 6.00-tól 17.00-ig óvodapedagógus és a nevelésben segítő foglalkozik, 

tevékenykedik a csoportok heti és napirendjének megfelelően . 

A nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll 

• Szorgalmi időszak: szeptember 1 -től május 31.-ig 

• Nyári időszak: június 1 -től augusztus 31.-ig 

Az általában négy hétig tartó nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig tájékoztatjuk a 

szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal hitelesítik. A nyári időszakban összevont 

csoportokkal működik intézményünk. Szükség estén, a szülők támogatásával (alacsony 

létszám esetén, a nevelési év közben is élhetünk a csoportok összevonásának lehetőségével. ) 
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Nevelőtestületünk - a törvény által biztosított lehetőség szerint - nevelési évenként legfeljebb 

öt nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe. 

Intézményünkben a gyermekek nagyobb csopo1ija a következő: 

Egy - egy óvodai csoport életkori bontásban: 

• „Kiscsopo1i" 

• „Középső csopo1i" 

• „Nagycsoport" az óvodapedagógusok által választott megnevezéssel. 

Az óvodai ellátás igénybevételének lehetősége 

Az óvodába tö1iénő felvételről az intézmény vezetője, túljelentkezés esetén az e feladatra 

alakult bizottság dönt, melynek időpontjáról a jelentkezéskor valamennyi szülő pontos 

tájékoztatást kap. 

Az óvodába történő felvétel a beiratkozással válik érvényessé, melynek feltétele a felvételt 

nyertek tájékoztatása utáni, a szülő által kezdeményezett személyes kapcsolatfelvétel. 

Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban? 

• Három éves kortól mindaddig - legkésőbb nyolc éves korig, - amíg eléri az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettséget. 

GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN 

A gyermek jogai: 

• az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét 

pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki 

• személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai 

és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani 
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• személyiségi jogait, cselekvési szabadságát, vélemény nyilvánítási jogát és 

magánéletéhez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa. Ez a joggyakorlás azonban nem 

korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. 

• képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön 

• adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve "' az óvoda 

vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon 

• családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkeztetésben részesüljön 

• rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön 

A gyermekek kötelessége: 

• hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. 

• óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 

• hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét 

• megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt 

játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit 

• hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa. 

Védő - óvó intézkedések 

• Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó óvónőnek, 

illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az 

esetben tudunk vállalni. 

• Az autóval érkező szülőket kérjük, hogy az esetleges gyermek balesetek elkerülése 

érdekében körültekintően járjanak el az úttesten, ill. a járdán. A gyermekek védelme 

érdekében a bejárati ajtó zárának használata valamennyi dolgozó és szülő feladata. 

• A gyem1ekeket szüleik, vagy az általuk (szóban vagy írásban) meghatalmazott 

nagykorú személy viheti el az óvodából. Kiskorú gyermek testvérét csak abban az 

esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri. 

• Az óvodán kívüli programok, melyek utazáshoz kötöttek, (kirándulás, bábszínház, 

úszás oktatás, nemzetiségi fesztivál) a közlekedésbiztonsági feltételeknek és 

előírásoknak megfelelő járművel történnek. A szülők aláírásukkal igazolják 

hozzájárulásukat. 
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• Szabályok, melyeket a gyermekeknek az óvodában történő tartózkodása során be kell 

tartaniuk: 

Gyermekeinkkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 

magatartásfom1át az óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint 

(kirándulások és egyéb programok, új gyermek érkezését követően) életkomknak és 

fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük. 

A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

·Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. 

• Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak! 

• Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. 

• A gyermekek óvodába lépésekor - a jelentkezés során - a szülőnek tájékoztatást kell 

adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett 

pedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás 

indítványozásával. 

• Az óvodában megbetegedő lázas, hasmenéses, hányós gyermeket a szülőnek az 

értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. 

• A gyermekek részére gyógyszer nem adható be az óvodában (kivétel a krónikus 

betegség kezelésére szolgáló gyógyszer, pl.: asztma) 

• Lázas, beteg, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket a saját, és óvodástársai 

egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus 

kötelessége a gyennek átvételének megtagadása. 

• Óvodában jelentkező tünetek (láz, hasmenés, köhögés, darázscsípés, .. ) illetve balesett 

esetén a szülőt telefonon azonnal értesíteni kell, tapasztalt tüneteket írásban jelezni (a 

megadott nyomtatványon) és a gyermek hazaviteléről illetve további ellátásáról a 

szülő gondoskodik 

• Betegség/balesett után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a 

gyógyult gyem1eket. 
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A gyermekek felszerelései és eszközei 

Az óvodába gyer~ekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik. 

Az eredményes nevelő/ fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések szükségesek: 

• váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz Gól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító 

lábbeli, /nem papucs/) 

• testneveléshez kényelmes ruha / rövidnadrág, póló, kislányoknak lehet dressz, zokni, 

tornacipő) 

• egy-két váltás alsónemű 

• fogkefe, fogkrém 

• alváshoz takaró, 2 garnitúra takaróhuzat, szükség szerint kispárna, 2 váltás huzattal, 

lepedő 

Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő, vagy egyéb 

más ruházat szükségességéről a szülőket időben tájékoztatjuk. 

A speciális foglalkoztatás eszközeit az érdekelt szülök az adott szakemberrel 

egyeztetik. (Pl.: logopédiai füzet.) 

Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát lehetőség szerint kérjük 

mellőzni, amennyiben erre sor kerül, kérjük jelezni vagy átadni a gyermekkel 

foglalkozó óvodapedagógusnak. Értékes tárgyakért, behozott és viselt ékszerért - az 

óvoda dolgozói nem tudnak felelősséget vállalni. 

A gyermekek étkeztetése az óvodában 

Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek. 

A szükségleteknek megfelelő folyamatos tízórai 14 10-ig tart. 

Az óvodai ellátás félnapos igénybe vétele esetén, a szülő kérésére az uzsonnát ki kell adni. A 

szülő közegészségügyi okból romlandónak minősülő élelmiszert (pl. párizsi, tojás stb.) 

kizárólag saját felelősségére vihet ki az intézményből. 

Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb 

élelmiszerekkel. 

A térítési díjak befizetése 

Az étkezési térítési díjbefizetéssel kapcsolatos támogatási formákról, (szabályozó 

rendeletekről) a nevelési év elején szülői értekezleten, valamint a faliújságon folyamatosan 
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tájékoztatjuk a szülőket. 

Étkezési térítési díjkedvezmények: 

• Normatív támogatásként az étkezési térítési díj fizetése alól mentesülnek 

jogszabályban meghatározott jogosultságok alapján a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő családok, a három, vagy több gyermekes és a tartósan 

beteg gyermeket nevelő családok, valamint a család egy főre jutó alacsony 

átlagkeresete esetén nyilatkozat kitöltésével kérelmezhetik a térítési díj mentességet. 

• A fenntartó - a rendelkezésünkre álló keret terhére csökkentheti az arra rászoruló 

szülő befizetési kötelezettségének mértékét. 

A befizetések rendje 

• A befizetés időpontjának pontos dátumát - havonta 1 nap - az óvodában jól látható 

helyre időben kifüggesztjük. Befizetésre csak ezeken a napokon van lehetőség. 

• A szülő kötelessége a hiányzás bejelentése. Hiányzás esetén az étkezést kérjük le

mondani szóban, valamint telefonon, minden nap 11 óráig, :függetlenül az ingyenes és 

térítéses étkező gyermekek esetében is. A lejelentés másnaptól lép életbe. Az első 

napra megrendelt étel elvitelére 11.45 és 12 óra között van lehetőség. Kérjük, hogy a 

hiányzás bejelentésekor közöljék, hogy kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel. 

• Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat 

igényt. 

A távolmaradás igazolása 

A gyermekek távolmaradásának okát a szülőnek be kell jelenteni 

• Az egészséges gyermek tartós hiányzását indokolt esetben az óvodavezető 

engedélyezheti. Írásban kell bejelenteni/kémi a szülőknek, ha gyermekük 5 napon túl 

családi, vagy egyéb ok miatt hiányzik (előre kiadott nyomtatványon) 

• Betegségek után csak orvosi igazolással lehet újra óvodába hozni a gyermekeket. 

• Egyéb hiányzást 1- 5 napot a szülő az erre rendszeresített füzetben aláírásával igazolja. 

te1mészetesen ezt a hiányzást is előre be kell jelenteni. 
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• A gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik 

óvodába távozik. A két intézmény vezetője írásban is értesíti egymást. 

• Megszűnik az óvodai elhelyezés az iskolai életmódra történő felkészítő foglalkozás 

kivételével - ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, 

feltéve, ha a szülőt legalább két alkalommal figyelmeztette az óvodavezető, az 

igazolatlan mulasztás következményeire. 

• Ha a tanköteles gyermek egy nevelési évben hét napnál többet hiányzik igazolatlanul, 

az óvodavezető értesíti az illetékes jegyzőt. 

• 3 évet betöltött gyermek szülője kérheti a felmentést az óvodába járási kötelezettség 

alól jegyzői, védőnői és óvodavezetői hozzájárulás alapján. Mindez a törvényi 

szabályozás alapján történik. 

SZÜLÖK AZ ÓVODÁBAN 

Óvodánkban lehetőséget biztosítunk a szülők számára (a szülők 

jogai) : 

• Az intézmény működését szabályozó dokumentumokban foglaltak megismerésére 

(Pedagógiai program, Intézményi minőségirányítási program, SZMSZ, Házirend) és 

azok véleményezésére. Intézményi értékelési feladatokban, elégedettségi mérésekben 

való részvételre. 

• Gyem1ekeik fejlődéséről, viselkedéséről történő folyamatos tájékoztatásra fogadó óra 

keretében 

• Írásbeli javaslataik kivizsgálására és érdemben történő megválaszolására. 

• Gyermekeik számára a nevelési időn túl szervezett tevékenységekben történő 

részvételre. 

• Bekapcsolódási és részvételi lehetőségre az óvoda életébe nyílt napok, szülői 

értekezletek, ill. közös programok alkalmával. 

• Szülői szervezet létrehozásának kezdeményezésére, valamint az abban történő munka 

vállalására. 

• Személyesen, vagy képviselője által részt vehet az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában. 
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• Az óvoda pedagógiai programjában rögzített módon az óvodapedagógusokkal történő 

kapcsolattartásra. 

• Gyermeke részére a törvényi előírások szerinti fakultatív hit és vallásoktatás 

megszervezésének kezdeményezésére. 

Az óvodánkba járó gyermekek szüleitől kérjük: (a szülő 

kötelessége) 

• Gondoskodjon a gyermeke megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításáról 

• Biztosítsa gyermeke számára az óvodai nevelés keretében folyó, a gyermek további 

életútját meghatározó foglalkozásokon való részvételt. 

• Segítse elő gyermeke közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását 

• Tartson rendszeres kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal. 

• Kísérje figyelemmel, és segítse gyermeke folyamatos fejlődését. 

• Érvényesítse gyermeke jogait. 

• Az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát tartsa tiszteletben. 

• Az egészséges életmódra nevelés jegyében a szülőktől évi kétszeri alkalommal 

gyümölcsöt kérünk az adott csoport számára. 

Egyéb, a gyermekek és az intézmény biztonságát garantáló 

szabályok 

• A gyermekeket a napirendtől eltérő időpontban indokolt esetben be lehet hozni, el 

lehet vinni, figyelembe véve - és nem megzavarva - a gyermekcsoport tevékenységét 

és nyugalmát. 

• A gyermekeket 14 éven aluli személy nem, 14és 18 év közötti személy csak a szülők 

írásbeli kérése alapján viheti el az óvodából. 

• Az óvoda bejárati ajtaja reggel 9-órától a gye1mekek és az intézmény biztonságának 

érdekében zárva van. Bejutni a csengő használatával letet. 

• Dohányozni csak az intézmény épületétől 5 m-re lehet! 

13 



• Alkohol fogyasztását kérjük az intézmény teljes területén mellőzni! Erősen ittas 

személynek - a gyermekek védelmében - az intézmény dolgozói gyermeket nem 

adhatnak ki. 

• Az óvoda területén ügynöki és reklám tevékenység nem folytatható! 

• Kereskedelmi tevékenység - helyi nevelési program családsegítő funkciójából eredően 

- alkalmanként szervezhető. 

A gyermekek jutalmazásának és fegyelmezésének elvei 

Óvodai nevelésünk során a pozitív megerősítésre törekszünk. 

• az arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos) 

• értelmezés elve (a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése) 

• időzítés elve (a tett után közvetlenül) 

• következetesség elve 

• mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve - biztosítani a fokozás lehetőségét 

• az adott cselekvés értékelésének elve (sosem a gyermeket magát minősítjük, hanem a 

viselkedését, erőfeszítését értékeljük) 

A jutalmazás formái: 

• a dicséret különböző módjai (különböző bíztató metakommunikációs, kommunikációs 

technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak) 

• megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás 

• a csoport számára kiemelkedő plusz élmények nyújtása, a csoport kedvelt 

elfoglaltságának biztosítása (kirándulás, óvodán kívüli játszótér látogatása, mesélés, 

bábozás stb.) 

Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor 

különböző rendezvényeken elismerésben részesülnek (pl. rajzpályázat, sportverseny, stb.) a 

díjazottak, ill. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális motiváló esetei. 

Fegyelmező intézkedések: 

Az óvodapedagógus feladata, felelőssége a gyermekekkel megismertetni, elfogadtatni, azokat 

a viselkedési szokásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a 

közösségi élet és tevékenység szempontjából. 
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Bevonjuk a gye1mekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges- újabb szabályok 

megfogalmazásába. 

A büntetés lehetséges formái: 

• rosszalló tekintet, figyelmeztetés a szabályra 

• balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása 

• időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből (maximum 5 percre), 

ill. az adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás 

Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket megalázó 

helyzetbe hozza, sérti személyiség jogait, emberi méltóságát. 
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JÓVÁHAGYÁSI? EGYETÉRTÉSI ÉS 

VÉLEMÉNYEZÉSI ZÁRADÉK 

A Házirenddel kapcsolatos eljárásjogi intézkedések: 

• A Szülők szervezete / SZMK / .. . ... ... .. .. .... . . a Házirendet véleményezte, és az 

abban foglaltakkal egyetértett. 

• A nevelőtestület 2020. 08 .31.- én a Házirendet elfogadta. 

A Házirend nyilvánosságra hozásával kapcsolatos rendelkezések: 

• A dokumentum egy példányát az óvodába történő beiratkozás alkalmával a szülők 

elolvasásra kézhez kapják. 

• A Házirend mindenki számára jól látható helyen az intézményben kifüggesztésre kerül 

A Házirend felülvizsgálatának módjai: 

• Törvényi változások 

• Fenntartói határozatok, igények 

• Nevelőtestületi igények 

Kelt: Visegrád; 2020 .. . ~. : .~1 . : ... : .. 

ulWt<.. ~~-Qcl.t, .. -~ 
nevelőtestület képviselője 

Orbán Mikl 
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• 277/1997 (XII.22) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, pedagógus 

szakvizsgáról. 

• 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

• 48/2012 (XII.12) EMMI rendelet pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, és 

közreműködés feltételeiről. 

• Oktatási hivatal: 

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez, Óvodai nevelés 

Országos tanfelügyelet, Kézikönyv óvodák számára 

Segédanyagok -a pedagógusok az éves munkájukhoz, és a pedagógusminősítés 

rendszerhez, valamint a gyakornoki munka végrehajtásához 

Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez - javított kiadás - OH 

Kiegészítés, az OH által kidolgozott, Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez, 

felhasználói dokumentáció értelmezéséhez- Óvodai nevelés (www.oktatas). 

Belső szabályozók: 

Az intézmény alapfeladata: 

• óvodai nevelés 

• nemzetiségi óvodai nevelés 

• a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése. 

Intézményi dokumentumok: 

• A Visegrádi Fellegvár Óvoda Pedagógiai Programja 

• Szervezeti és Működési Szabályzat 

• Házirend 

Az összeállítás alapja továbbá: 

• Az óvodai nevelés országos alapprogramja 

• Óvodavezető, és a szakmai munkaközösség év végi értékelései a 2019/2020. évről 

• Előző évi mérések eredményei 
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megszervezése szülők bevonásával. (Márton nap, karácsonyi vásár, kirándulás, 

családi nap) 

• a Fenntartó számára lehetőséget teremtünk, hogy ellátogassanak az óvodába, 

érdeklődésüknek megfelelően tájékozódjanak az itt folyó szakmai munkánkról, 

gondjainkról, terveinkről 

• a helyi iskolával, ahol gyermekeink többsége tanul, jó partneri kapcsolatot tartunk fenn, 

követni szeretnénk volt óvodásaink fejlődését. A velük foglalkozó nagycsoportos 

óvónők a régi szokást követve ellátogatnának újra az iskolába nyílt nap keretében 

• a Német Nemzetiségi Önkormányzattal továbbra is fenntartjuk a meglévő jó 

kapcsolatot, közös programokon való részvétel keretében, valamint új lehetőségek 

keresésével a nevelési év kezdetén egyeztetett munkaterv, esemény naptár alapján 

• mindennapos mozgás szervezése a szabad levegőn az időjárás függvényében 

• vízhez szoktatás, úszás oktatás szervezése nagycsoportban 

• kirándulások, séták rendszeressége, a település lehetőségeinek, adottságainak 

kiaknázása 

• integrált nevelés lehetőségeinek biztosítása (beszédhibák, részképesség hiányok 

felmérése, ezek fejlesztése logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus által) 

Kiemelt szakmai feladataink: 

Fejlődési napló vezetése 

• A gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követő dokumentáció a gyermekek 

fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek 

fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát. Ennek alapján 

feladatunk a szülők folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlődéséről és javaslattétel a 

fejlődés elősegítéséhez szükséges fejlesztési feladatokról. 

• A fejlődési napló vezetésének szempontjait a tanfelügyeleti ellenőrzések és az 

önértékelés elvárásainak megfelelő módon kell átgondolni. Vezetése folyamatosan 

történik. 

Egészséges életmódra nevelés 
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szintjén). 

• A már meglevő szempontsorok figyelemmel kísérése, kompetenciák szerinti 

besorolása. 

Óvodapedagógusok feladatai 

• Minden dolgozó törekedjen arra, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, 

biztonságban legyenek és megkapjanak mindent a fejlődésükhöz. 

• Nevelő- oktató munkánk célja az elméleti és szakmai ismeretek magas szintű átadása 

mellett a gyermek személyiségének harmonikus fejlesztése. Feladatunk a 

tevékenységek színesítése, gazdagítása, mindennapjaink színvonalának emelésére való 

törekvés. 

• A Pedagógiai program szerint a megbeszélt tervek alapján a szokásos rend és 

szabályok szerint, a kompetencia elemek alkalmazásával végezzék nevelő munkájukat 

az óvodapedagógusok a lehető legmagasabb színvonalon. Felkészülten kell vámi a 

gyerekeket a tanévkezdéskor, ez főleg a vissza- és beszoktatásra, majd az 

adminisztrációk elkészítésére és napra pontos vezetésére, az egész éves munkára 

vonatkozik. 

• A pedagógiai kultúra megújításának szükségességét, szakmaiságunk felfrissítésének és 

a hatékony pedagógiai eljárások alkalmazásának felismerése minden óvodában 

elengedhetetlen feladat. 

• A kompetencia elemek alkalmazásához fontos, hogy minden óvodapedagógus 

részletes tervet készítsen, megfelelő mennyiségű anyaggyűjteménnyel rendelkezzen, 

kellően tájékozott legyen a kompetencia elemek alkalmazási módszereivel 

kapcsolatban. 

• Eredményes legyen a közösségi nevelés. 

• A napirend, heti rend rugalmasabbá, életszerűbbé tétele, (a rendszeres napirendi 

pontok keretei meghatározóak: tízórai, ebéd, pihenés, uzsonna). 

• Nemzetiségi hagyományápolás terén a lehetőségek kiaknázása. 
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• szeptemberben: ...... gyermek 

• nevelési év végére: ....... gyermek 

A 2020. /2021. nevelési évre eddig felvett (új belépőkkel) gyermekek száma összesen: ..... 

Más településről bejáró: ..... gyermek (a szülők visegrádi munkahellyel rendelkeznek) 

2,5 évesen óvodás nincs 

Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján Sajátos Nevelési Igényű gyermek jelenleg 1. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal 3 gyermek küzd. A fejlesztő foglalkozásokat 

az intézmény szervezi saját költségvetési forrásból. 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők, jegyzői határozat alapján 1 

gyermek. 

Hátrányos helyzetű gyermek nincs az óvodában. 

Logopédiai ellátás a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberével valósul meg. 

Szünetek időtartama 

Az óvodában a nevelési év 2020. szeptember 1-től-2021. augusztus 31-ig tart. 

Takarítási, felújítási munkálatok miatt augusztus hónapban ( 4 hét) intézményünk zárva tart. 

Erről 2021. február 15. napjáig értesítést kapnak a szülők, és aláírással igazolják a 

tájékoztatást. 

Tervezett nevelés nélküli munkanapok a nevelési évben lehetséges 5 napból: 

2020. június: Évzáró értekezlet-Szakmai nap 

2020. augusztus: Évindító értekezlet 

A szülőket legalább 8 nappal korábban értesítjük a nevelés nélküli munkanapok 

megtartásáról, felhívva figyelmüket arra, hogy ügyeletre tarthatnak igényt. 

Értekezletek 
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A gyermekek fejlődésének ellenőrzése, értékelése 

• A:z értékelés fontos eszköze a személyiségfejlesztésnek és a közösségformálásnak. 

• A:z értékelés során is érvényesítjük a differenciált egyéni bánásmód elvét. 

• Fontos feladatunk minden gyermekben megtalálni a pozitívumokat, ezeket erősíteni, 

kialakítani a gyermek reális önértékelését, fejleszteni önbizalmát, oldani a 

szorongásokat, csökkenteni az agressziót. 

• Pozitív értékeléssel erősítjük a helyes magatartást, a negatív viselkedés okait feltárjuk, 

s megtanítjuk a gyerekeknek a problémamegoldást, konfliktuskezelést. A gyermekkel 

való kapcsolatunk alapja az elfogadás, kölcsönös tisztelet, együttműködés. Szükség 

esetén kérjük a Pedagógiai Szakszolgálat nevelési tanácsadó segítségét. 

• A közösségi életben ugyanakkor fontosnak tartjuk szabályok kialakítását, s azt, hogy 

azok betartása a gyermek belső igényéből eredjen. 

Egyéni fejlődés dokumentálása: 

Mérési módszerek, eszközök 

• A:z óvodás gyermekek személyiségének megismeréséhez és fejlesztéséhez 

megfigyeléseket, méréseket végzünk. Ebben a nevelési évben kerül bevezetésre a 

Difer. 

• A:z eredményes mérési eljáráshoz elengedhetetlen, hogy a személyiség egészét átfogja, 

folyamatot képezzen (kitűnjön, hogy honnan hová jutott el a gyermek). 

• Egyéni fejlődési, érési tempót figyelembe véve értékeljük az eredményeket 

(pillanatnyi állapotot tükröz az eredmény, vannak gyorsabban ill. lassabban fejlődő 

gyermekek). 

• Több fajta módszerrel vizsgáljuk a gyermeket (reális képet csak így kaphatunk). 

Módszerek: megfigyelés, beszélgetés, teszt. 

Alkalmazott mérési módszerek korcsoportonként 

Kiscsoportban: 
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Ezután elkezdődik a terápia, egyéni fejlesztés. 

Az óvónőnek együtt kell működni a fejlesztést végző szakemberrel, hogy a gyermek a 

legoptimálisabban fejlődjön. 

• Hiányzások minimalizálása, pontos vezetése, jelentése 

• A szülők tájékoztatása az igazolatlan hiányzások következményeiről 

• Óvoda-iskola átmenet hátrányainak csökkentése érdekében tett intézkedések 

(Szakember segítségének kérése, Nevelési Tanácsadóba irányítás, ha 

szükséges) 

BTM / SNI gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok 

• Szakértői vélemények alapján meg kell határozni az egyénre szóló feladatokat, 

fejlesztési terv készítése- szakember munkája. 

• Fejlesztő pedagógus biztosítása a „Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

problémákkal küzdő gyermekek" számára, akik szakértői véleménnyel és 

meghatározott óraszámmal rendelkeznek. 

• Csoportnaplóban való dokumentálás 

• Heti 1 alkalommal, 4x45 perces foglalkozások keretén belül, a Pedagógiai 

Szakszolgálat szakvéleménye alapján szakképzett gyógypedagógus, vagy 

fejlesztő pedagógus végzi a fejlesztést. 

• A csoportban a gyermekkel foglalkozó óvónőnek is differenciálnia, és nyomon 

kell követnie az egyéni fejlesztést. 

A szeptemberi felmérés alapján ..... gyermek számára szükséges logopédiai foglalkozás. 

A kétnyelvű német nemzetiségi nevelés az óvodában 

Óvodánk német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda. 

Az óvodai élet tevékenységi formáiban magyar és német nyelven közvetítjük az ismereteket. 

A nemzetiségi nevelésben résztvevő gyermekeknél megalapozzuk a német nyelvű beszéd 

megértését, kialakul kétnyelvű kommunikációjuk, ezzel együtt ismerik hagyományaikat, 

kulturális értékeiket. 

Mindhárom csoportban 1 fő ,,német nemzetiségi óvodapedagógus" végzettségű munkatárs 

látja el a nemzetiségi nevelést. 
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COVID 19 miatt elmaradt 2019/2020 nevelési évben, ezért a következő időpont kijelölését 

várjuk egyenlőre 2 óvodapedagógusnál. 

Belső továbbképzéseink: 

• Egymástól való tanulás belső hospitálásokkal 

• Munkaközösségi foglalkozások 

• A finanszírozásra pályázati lehetőségek keresése civil pályázatok felkutatásával. 

Továbbképzéseink: 

Óvodapedagógusaink teljesítették továbbképzési kötelezettségüket, melyek pontos 

kreditszámítások, időrendi beosztások szerint kerülnek tervezésre. A következő nevelési évre 

szóló továbbképzések megjelenésük után tervezhetők. Tervezésére minden év márc. 15-ig 

kerül sor. 

Továbbképzési terv aktualizálása, források megteremtése a képzésekhez. 

Az óvoda, iskola együttműködésének formái 2020/2021. nevelési évben: 

Fontos feladatunknak tekintjük az óvoda - iskola átmenet megkönnyítését. 

Ennek érdekében: 

• Megosztjuk a tapasztalatainkat - az adatvédelmi tv. betartásával - a leendő 

elsőosztályos tanítóval. 

• Szülői értekezletet szerveztünk a tanköteles gyermekek szülei részére. 

• Látogatást szerveztünk az 1. osztályba az óvoda nagycsoportosaival, ismerkedés az új 

környezettel. 

• Leendő tanítók hospitálása óvodánk nagycsoportjában. 

• Tanító meghívása a nagycsoportosok évzáró ünnepélyére. 

• Az óvónénik is elkísérik első nap reggel iskolába az első osztályosokat. 

• A volt nagycsoportos óvónők látogatása az első osztályban. 
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Iskolával: 

• Kölcsönös látogatások 

• Szülői értekezlet a nagycsoportban 

Egészségügyi ellátással: 

• Védőnővel névsorok egyeztetése, tisztasági vizsgálatok, fogászati szűrés, lúdtalp és 

gerincproblémák szűrése. 

Fenntartóval: 

• Intézkedések meghatározása, amelyek biztosítják a működést 

• Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése 

• Értekezletekre, ünnepélyekre meghívás 

• Közös egyeztetések, megbeszélések 

Nemzetiségi önkormányzattal 

• Események, programok, ünnepek alkalmával 

Gyermekjóléti szolgálattal: 

• Jelzőrendszeri találkozókon, és előre egyeztetett időpontokban 

Más óvodákkal: 

• Internetes kapcsolatok 

• Német nemzetiségi óvodákkal való kapcsolattartás, továbbképzés alkalmával, 

hagyományőrző rendezvényeken 

Pedagógiai Szakszolgálattal: 

• Utazó logopédus szolgálat 

• Nevelési Tanácsadás 
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munkanapján 

reggel 

Sajátos nevelési, ill. valamilyen nehézséggel Óvodapedagógusai és Szeptember 

küszködők beutalása Nevelési Tanácsadóba. Intézményvezető 30. 

Munkaidő nyilvántartás pontos naprakész vezetése Intézményvezető és Szeptember 1-

Intézményvezető 
től hóvégén 

Jelenléti ív vezetése helyettes 

HH, HHH gyermekek nyilatkozatai, étkezési térítési 
Intézményvezető 

díjkedvezmények határozatainak ellenőrzése, nyomon Folyamatos 
helyettes 

követése 

Törzskönyv kitöltése Intézményvezető Október 15. 

Statisztikai jelentés elkészítése, KIR Intézményvezető Október 15. 

Szabadságterv összeállítása és koordinálása Intézményvezető Írásban 

jelezve 15 
helyettes 

nappal előre 

Szabadságok kiírásának naprakészsége és összevetése Intézményvezető 

a jelenlétekkel helyettes 
Havonta 

Személyi anyagok állapota (Adatlap, szakmai Intézményvezető 

önéletrajz, bizonyítványok, kinevezések és November 15. 

átsorolások) 

Tankötelesek beiskolázása Intézményvezető Február 15. 
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Munkavédelmi oktatás 

Bejárás, munkavédelmi szemle, balesetek megelőzése, 
Intézményvezető Október 30. 

testi épség védelme 

Intézményvezető és 

Biztonságos környezet megteremtése, udvari játékok Intézményvezető Folyamatos 

helyettes 

Személyi 

Munkaköri leírások aktualizálása Intézményvezető 
Szeptember 

01. 

Gazdálkodás 

Tulajdon védelmére tett intézkedések 
Intézményvezető, Szúrópróba 

dajkák szerűen 

Ételek minősége, mennyisége Intézményvezető 
Szúrópróba 

szerűen 

HACCP rendszer működtetése, dokumentációja Intézményvezető Folyamatos 

Értelem 
Költségvetés tervezése, végrehajtása, Intézményvezető 

szerűen 

Gazdálkodás, fejlesztések 



23 

A csoportok dokumentumainak havonta rendszeres ellenőrzése (csoportnapló, mulasztási 

napló, hiányzások és egyéni fejlettségi lapok). 

• Módszer: dokumentumok vizsgálata: éves terv, az éves terv heti lebontása. A nevelési 

terv, napirend, heti rend, fejlesztés tartalma, értékelése (megbeszélés, beszámoló). 

• Csoportlátogatás előre meghatározott szempontok alapján. 

• Szóbeli vagy írásbeli beszámoltatás. 

• Önértékelés. 

• Óvodai dokumentáció elemzése. 

Ellenőrzés helye, ideje: minden csoportban évente legalább 2 alkalommal. 

Csoporton belüli munka megfigyelése, ellenőrzése, értékelése: 

Ellenőrzés helye, ideje: minden csoportban évente legalább 2 alkalommal. A látogatások 

ütemterve mellékletben található. 

Az ellenőrzést végzi: intézményvezető, vezető helyettes, I német nemzetiségi 

munkaközösség vezetője 

Folyamatos ellenőrzés: 

Higiéniai szabályok, étkeztetés szabályainak betartása (módszer: megfigyelés). 

Gyermekvédelmi feladatok ellátása (módszer: megfigyelés). 

Ünnepélyek előkészítése, lebonyolítása, egyéb. 

Szülőkkel való kapcsolattartás minősége, hatékonysága. 

Szempontok az ellenőrzéshez: 

• Dokumentum ellenőrzés: az óvodapedagógus tervezőmunkája, felkészültsége. 

• A csoportnapló az előre meghatározott szempontsorok alapján van -e vezetve? 

• A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentum (fejődési lapok) vezetése. 

• Az egységes szabályok szerint történik - e a dokumentumok vezetése? 

• Éves terv megléte 

• Kiemelt feladatok tervezése, heti lebontásban 



25 

• Munkavédelmi szabályok betartása. 

Ellenőrzés módszerei: 

• Megfigyelés (folyamatos, esetenkénti, rendkívüli). 

• Beszélgetés, interjú. 

• Megfigyelés 

Gyermekek ünnepei 

Hagyoinányok,népszokások 

ünnepei 

Környezeti nevelésünk 

kieinelt napjai 

Ünnepek, rendezvények 

Születésnapok /Felelős: Csoportok óvónői 

Anyák napja /Felelős: Lendvai Éva 

Gyermeknap /Felelős: Csoportok óvónői 

Ovibúcsú/ Felelős: Schandlné Herr Margit 

Népinese napja/ Felelős: Csoportok óvónői 

Őszi és tavaszi neinZetiségi hét I Felelős: Imre Gáborné, 

1 ... -...„,.ua.•.u.u Ágnes, Muckstadt Eszter 

Márton nap /Felelős: Muckstadt Eszter 

Mikulás /Felelős: Csoportok óvónői 

Karácsony /Felelős: Muckstadt Eszter és 

Farsang Farka /Felelős: Kőhalmi Ágnes 

Húsvét /Felelős: Csoportok óvónői 

Sollllllerfest /Felelős: Imre Gáborné 

Állatok világnapja Október 04. /Felelős: Csoport óvónői 
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Legitimációs záradék: 

1. Elfogadó határozat 

A intézmény nevelőtestülete az Éves Munkaterv tartalmát megismerte, megvitatta, és 

a ... )!t.r. .. ./2020 ( ............. ) határozatával - nyílt szavazással egyhangúan - a 

2020/2021. nevelési Éves Munkatervét elfogadta. 

Kelt: Visegrád, 2020„. :Q;). .„~~ „„ „ .. „. 

2. Egyetértési nyilatkozat 

Visegrád Fellegvár Óvoda szülői képviselője kijelenti, hogy az 

intézmény 2020/2021. Éves Munkatervével egyetért. 

Kelt: Visegrád, 2020 ........................ . 

a nevelőtestület képviselője 

. ..... ~--:„.„~<f:„.„ 
a Szülői Munkaközösség elnöke 

3. Jóváhagyás 

Visegrád Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrádi Fellegvár 

Óvoda 2020/2021.Éves Munkatervét a ............ „ ........................ napján tartott ülésen 

hozott...„ .. „„.„„„„„„ „ „„„„„„„„ „ „„ számú határozatával jóváhagyta. 

Kelt: Visegrád, 2020 .. „ „ „ „ „ „ „. 

NÖKelnöke 

4.Jóváhagyás 

Visegrád Város Képviselő testülete a Visegrádi Fellegvár Óvoda 2020/2021. 

Éves Munkatervét a ........................ „ .............. számú határozatával jóváhagyta 

Kelt: Visegrád, 2020„ .. „ „ ... „. „ „. „ „ .. „. „. „ 

Polgármester 
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Munkaidő beosztás 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Muckstadt 7:30-12:30 7:30-12:30 8:00-12:30 11:00-16:00 8:00-12:30 
Eszter 

Schandlné 10:30- 17:00 10:00-16:30 10:30-16:00 6:00-13:30 10:00-16:00 
HerrM. 

Kőhalmi 7:30-13:30 7:30-13:30 10:30-17:00 7:30-13:30 6:00-13:30 
Ágnes 

Lendvai 10:30-16:30 10:00-16:00 6:00-13:30 10:30-16:30 10:30-17:00 
Éva 

Szalai 10:00-16:00 6:00-13:30 10:30-16:30 10:30-17:00 10:30-16:30 
Dóra 

Imre 6:00-13:30 10:30-17:00 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 
Gáborné 

Orbán 11.30-13.30 11.30-13.30 11.30-13.30 11.30-13.30 11.30-13.30 
Miklósné 

Bhét 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Muckstadt 12:00-16:00 11:30-16:00 11:00-16:00 8:00-13:30 11:00-16:00 
Eszter 

Schandlné 6:00-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 10:30-17:00 7:30-13:30 
HerrM. 

Kőhalmi 10:30-16:30 10:00-16:30 6:00-13:30 10:30-16:00 10:30-17:00 
Ágnes 

Lendvai 7:30-13:30 7:30-13:30 10:30-17:00 6:00-13:30 7:30-13:30 
Éva 

Szalai 7:30-13:30 10:30-17:00 7:30-13:30 7:30-13:30 6:00-13:30 
Dóra 

Imre 10:30-17 :00 6:00-13:30 10:30-16:30 10:30-16:30 10:30-16:30 
Gáborné 
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Orbán 11.00-13.00 11.00-13.00 11.00-13.00 11.00-13.00 7.30-9.30 
Miklósné 

Róka 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 
Rózsa 

Tóth 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 6.00-14.00 
Józsefné 

Szabó 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 
Szilvia 

Neigreisné 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 
Zeller 
Márta 

A munkaközi szüneteket megbeszélés alapján mindenki műszak előtt illetve után veszi ki 
intézményen kivül. 

A dajkák beosztása forgóba van: 

(nyit, köztes, zár) 

Az intézmény kulcsait mindenki átvette, mely szerint a nyitásért és zárásért az 
időszerűen beosztott óvodapedagógus és dajka a felelős. Munkaidőn kívül az 

intézménybe lépésről kötelező értesíteni az intézményvezetőt, illetve a helyettest. 
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Esemény naptár 

2020. szeptember l-től 2021. augusztus 31-ig. 

Tervezett időpont: Tevékenység: 

• újonnan érkező gyermekek fogadása 

• kiscsoportosok beszoktatása 

szeptember • Népmese napja/ tematikus hét (09.21.-25.) 

• kirándulás középső és nagycsoportban 

• Szülői értekezletek csoportonként 

• Őrzők napja Szentendrén - nagycsoportosok számára 

• Szülői értekezlet 

• Látogatás a Budakeszi Vadasparkban 

• Interaktív mesefoglalkozás (10.05.) 
október • Társadalmi munka a kertben - apukák számára 

• Látogatás a Mesemúzeumban / nagycsoport 

• Őszi Nemzetiségi hét 

• Apfeltag 

• A természet változásainak felfedezése, őszi megfigyelések, 
gyűjtések 

november • Nemzetiségi hét - tematikus program 

• Márton napi lámpás felvonulás (11.11.) 

• ,,Adventi hétfők" - közös óvodai program 

• Szülői barkácsoló délután Készülődés a Karácsonyi vásárra 

december • Jön a Mikulás! (12.07.) 

• Adventi készülődés az óvodában 

• ,,Adventi hétfők" - közös óvodai program 

• Szülői értekezlet a nagycsoportban 

• Karácsonyi vásár 

• Nemzetiségi esten szereplés- középső csoport (12.15.) 

• Idősek karácsonyán vesznek részt a nagycsoportosok (12.14.) 

• nagycsoportosok karácsonyi ünnepe (12.16.) 
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Gyermekvédelmi feladatok 

2020/2021. 

Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetésének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel 

és hatóságokkal. Ha az óvoda a veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. Az óvónő, illetve a nevelő-oktató 

munkát segítő alkalmazott, az óvoda vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti 

szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek - más vagy saját 

magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe került, vagy kerülhet. Az óvoda minden 

dolgozója titoktartási kötelezettséggel tartozik, a családok, gyermekek személyiségi jogainak 

védelme érdekében. 

Az óvoda intézményvezető helyettese felelős a gyermekvédelmi feladatok ellátásáért, 

megszervezéséért. A szülőket a nevelési év kezdetekor szóban és írásban tájékoztatja a 

gyermekvédelmi feladatokról. Koordinálja és segíti az óvodapedagógusok gyermek és 

ifjúságvédelmi munkáját. 

Az intézményvezető helyettes, mint Gyermekvédelmi felelős feladatai: 

• Tájékoztatja a szülőket, hogy az óvodán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot 

ellátó intézményt kereshetnek fel problémáikkal. 

• A pedagógusok jelzése alapján megismert veszélyeztetett gyermekeknél - a 

veszélyeztető okok feltárása érdekében tájékozódik. 

• Gyermekbántalmazás, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, 

veszélyeztető tényező esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. 

• A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. 

• Anyagi veszélyeztetés esetén rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás megállapítását kezdeményezi. 

• A hirdetőtáblákon keresztül tájékoztatja a szülőket a fontosabb gyermekvédelmi 

intézményekről, címük, telefonszámuk megjelölésével. 



Csoportlátogatási és ellenőrzési terv 

2020/2021 

Az ellenőrzés ideje Az ellenőrzés Az ellenőrzés célja Az ellenőrzött Az ellenőrzés Az ellenőrzést Az értékelés módja 
tartalma - Mit? személy módszere végző személy 

2020.09.28. Dokumentáció Adminisztrációs óvodapedagógusok Dokumentumelem- Intézményvezető Feljegyzés, 
ellenőrzése munka pontossága zés, 

tapasztalatok 
(csoportnapló, dokumentumok 
mulasztási napló, vizsgálata 

megbeszélése az 

fejlődési napló) 
óvónőkkel 

2020.10.19. Tisztítószerek A feladatok Dajkák Bejárás Intézményvezető Feljegyzés, 
rendelése elvégzésének 

tapasztalatok 
Takarítási és 

ellenőrzése 
megbeszélése a 

Tálaló konyhai dajkákkal 
feladatok 
ellenőrzése 

2020. 10.23. „Így tedd rá!" Szervezés, Szalai Dóra Csop01ilátogatás, Intézményvezető Feljegyzés, 
foglalkozás lebonyolítás, a megfigyelés, beszélgetés az 

foglalkozás egyéni beszélgetés óvónőkkel 

színvonala 



2020. 10.26. Folyamatos tízórai A feladatok Tóth Józsefné Csoportlátogatás, Intézményvezető Feljegyzés, 
szervezése, elvégzésének megfigyelés megbeszélés 
lebonyolítása ellenőrzése 

2020. 11.09. Márton napi A feladatok Lendvai Eva Beszámoltatás, Intézményvezető Feljegyzés, 
lámpás felvonulás elvégzésének 

megfigyelés és helyettese 
megbeszélés az 

előkészületei ellenőrzése, szülői 

kapcsolattartás 
óvónővel 

módja 

2020. 11.16. Folyamatos tízórai A feladatok Niegreisné Zeller Csoportlátogatás, Intézményvezető Feljegyzés, 
szervezése, elvégzésének Márta megfigyelés és helyettese megbeszélés 
lebonyolítása ellenőrzése 

2020. 11.23. Folyamatos tízórai A feladatok Szabó Szilvia Csoportlátogatás, Intézményvezető Feljegyzés, 
szervezése, 

elvégzésének megfigyelés 
és helyettese megbeszélés 

lebonyolítása 

ellenőrzése 

2020.11.30. Délelőtti Szervezés, Kőhalmi Ágnes Csoportlátogatás, Intézményvezető Feljegyzés, 
csoportban folyó lebonyolítás, a megfigyelés, és helyettese beszélgetés az 
tevékenységek, szabad játék egyéni beszélgetés óvónővel 

német nemzetiségi megvalósulása, 
hagyományápolás párhuzamos 

tevékenységek 
megléte 

2021.01.11. Délelőtti Szervezés, Imre Gáborné Csoportlátogatás, Intézményvezető Feljegyzés, 
csoportban folyó lebonyolítás, a megfigyelés, és helyettese beszélgetés az 
tevékenységek, szabad játék egyéni beszélgetés óvónővel 

megvalósulása, 
párhuzamos 



német nemzetiségi tevékenységek 
hagyományápolás megléte 

2021.01.18. Folyamatos tízórai A feladatok Tóth Józsefné Csoportlátogatás, Intézményvezető Feljegyzés, 

szervezése, elvégzésének megfigyelés és helyettese megbeszélés 

lebonyolítása, ellenőrzése 

együttműködés az 
óvónővel, 

takarítási feladatok 
elvégzése 

2021.01.25. Délelőtti Szervezés, Schandlné Herr Csoportlátogatás, Intézményvezető Feljegyzés, 

csoportban folyó lebonyolítás, a Margit megfigyelés és helyettese beszélgetés az 

tevékenységek, szabad játék óvónővel 

játék szervezése megvalósulása, 
párhuzamos 
tevékenységek 
megléte 

2021.02.01. Folyamatos tízórai A feladatok Niegreisné Zeller Csoportlátogatás, Intézményvezető Feljegyzés, 

szervezése, elvégzésének Má1ia megfigyelés és helyettese megbeszélés 

lebonyolítása, ellenőrzése 

együtt működés az 
óvónővel, 

takarítási feladatok 
elvégzése 

2021.02.08. Farsang Szervezés, Kőhalmi Ágnes Csoportlátogatás, Intézményvezető Feljegyzés, 

előkészületei és lebonyolítás, a megfigyelés és helyettese beszélgetés az 

délelőtti szabad játék óvónővel 

megvalósulása, 



csoportban folyó párhuzamos 
tevékenységek tevékenységek 

megléte 

2021.02.23. Folyamatos tízórai A feladatok Szabó Szilvia Csoportlátogatás, Intézményvezető Feljegyzés, 

szervezése, elvégzésének megfigyelés 
és helyettese 

megbeszélés 

lebonyolítása, ellenőrzése 

együttműködés az 
óvónővel, 

takarítási feladatok 
elvégzése 

2021.03.01. Délelőtti Szervezés, Muckstadt Eszter Csoportlátogatás, Intézményvezető Feljegyzés, 

csoportban folyó lebonyolítás, a megfigyelés és munkaközösség beszélgetés az 

tevékenységek, szabad játék vezető óvónővel 

német nemzetiségi megvalósulása, 
hagyományápolás párhuzamos 

tevékenységek 
megléte 

2021.03.08. Március 15. ünnep A feladatok Szalai Dóra Beszámoltatás, Intézményvezető Feljegyzés, 

előkészületei elvégzésének megfigyelés és helyettese megbeszélés az 

ellenőrzése, óvónővel 

szülőkkel való 
kapcsolattartás 
módja 

2021.03.16. Étkezési adatok Adminisztrációs Róka Rózsa Dokumentumok Intézményvezető Feljegyzés, 

összevetése feladatok vizsgálata és helyettese megbeszélés 

elvégzésének 
ellenőrzése 



2021.04.26. Anyák nap A feladatok Muckstadt Eszter Beszámoltatás, Intézményvezető Feljegyzés, 
előkészületei elvégzésének megfigyelés megbeszélés az 

ellenőrzése, óvónővel 

szülőkkel való 
kapcsolattartás 
módja 

2021.05.31. Ovi búcsú A feladatok Schandlné Herr Beszámoltatás, Intézményvezető Feljegyzés, 
elvégzésének Margit megfigyelés és helyettese megbeszélés az 
ellenőrzése, óvónővel 

szülőkkel való 
kapcsolattartás 

Sommerfest Imre Gáborné 

Róka Rózsa 

A járvány helyzetre való tekintettel a változtatás jogát fenntartjuk. 

Kelt: Visegrád, 2020.09.03. 

Intézményvezető helyettes Intézményvezető 



A VISEGRÁDI FELLEGVÁR ÓVODA 

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

OM azonosító: 032893 
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AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI 

Az óvoda neve: Visegrádi Fellegvár Óvoda 

Az óvoda címe: 2025 Visegrád Fő utca 18. 

Az óvoda telefon és fax száma: 26- 398-130 

E- maii: fellegvarovoda@gmail.com 

Az óvoda fenntartója: Visegrád Város Önkormányzata 

2025 Visegrád Fő utca 81. 

Az alapító okirat száma:l84/2009./IX.30./ Önk. sz. 

Az óvoda OM azonosítója: 032893 

Az intézmény alaptevékenysége: 

• 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

• 821012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása 

• 851013-1 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

• 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 

• 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 



1. A MI ÓVODÁNK 

A páratlan természeti szépségekkel rendelkező Visegrád város a fővárostól 42 km-re északra 

a Duna jobb partján, Nagymarossal szemben fekszik. A magyar történelem sokszínű változatos 

képe tárul elénk, hiszen itt láthatjuk kövekben fennmaradt emlékeit: Salamon torony, Fellegvár, 

Mátyás király világhírű palotája, s nem mehetünk el szó nélkül természeti szépségei mellett 

sem. E csodálatos környezetben a Fő utcában található a mi óvodánk. Gyermekléptékű óvodai 

világunkban minden tevékenységünket átszövi környezetünk hatása. Értékközvetítő és teremtő 

pedagógiával mintát adunk arra, hogyan lehet a .gyermek cselekvő- kész, fogékony, probléma 

érzékeny valóságos természeti és humán környezetében. 

Az óvoda épületét egy, a 30-as években épült családi házból alakították át. Három 

csoportszobában és a hozzátartozó szűkös kiszolgálóhelységekben látjuk el a gyermekeket. A 

logopédiai és fejlesztő foglalkozások külön helységben zajlanak.. Óvodánk 75 férőhelyes, 

életkor szerinti megosztásban szervezzük a 3 csoportot. Hét óvodapedagógus, három dajka, egy 

pedagógiai asszisztens foglalkozik a gyerekekkel. 

Tágas játszóudvarunk sok lehetőséget biztosít a gyerekek változatos mozgására, a testnevelés 

foglalkozások megtartására, veteményes kert kialakítására. 

Fontosnak tartjuk óvodánk életében a hagyományok ápolását: 

• Ősszel a Népmese napját, majd Márton napot tartunk lámpás felvonulással. November 

végén „Ősz-ünneppel" búcsúzunk ettől az évszaktól. 

• Téli ünnepeink a lovas kocsin érkező Mikulás várásával kezdődnek. Az adventi 

időszakban közös gyertyagyújtással, a hagyományok felelevenítésével készülünk az 

ünnepre. Nagycsoportban karácsonyváródélutánra hívjuk a szülőket. A farsangi 

mulatság zártkörű mindhárom csoportban. 

• Március 15.-én együtt vonulunk ki az 1848-as emlékműhöz. Húsvétkor élő nyuszi is 

érkezik az óvodába. Anyák napján mindhárom csoport közösen köszönti az 

édesanyákat. 

• Május végén a nagycsoportosok a helyi iskolákat látogatják meg. 

Gyermeknapalkalmából „gyermek-hetet" szervezünk, melynek során meglepetés várja 

az óvodásokat (kirándulás, kerékpározás, ugráló vár stb ). 
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• A nagycsoportosok „ovibúcsú" keretében búcsúznak az óvodától, kis műsorral, melyre 

a családokat hívjuk meg. 

• Hosszú évek hagyománya, hogy a nagycsoportosok és a velük foglalkozó felnőttek 

egy éjszakát az óvodában töltenek, melyet a közös vacsorakészítés, „bátorságpróba, 

pizsama-bemutató, és a sok-sok mese teszi felejthetetlenné. 

• A gyerekek születésnapját az ünnepelt egész napját átfogó meglepetés sorozattal 

ünnepeljük 

2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 

2.1.Gyermekkép 

Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással 

r:iem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és 

szociális lény egyszerre. 

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, 

életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei 

vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi 

környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek 

megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva 

minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben 

részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet 

kibontakozásának. 

2.2. Óvodakép 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai 



tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és 

nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó

védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő 

életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 

Az óvodai nevelésünk célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, 

a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni 

sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). 

Mint ahogy helyet adunk a gyerekeknek a ssalád életmódjában, szokásaiban és gondolkodás 

módjában - úgy tágabb környezetében is gondoskodnunk kell szükségleteinek, igényeinek 

kielégítéséről. 

Tudomásul vesszük, hogy a gyermek nem csak öröm forrása, hanem az a valaki, akihez 

alkalmazkodnunk kell, aki körül csöndes, egyenletes, nyugodt, biztonságot adó légkört, 

rendszeres életmódot kell kialakítanunk. Bár az alkalmazkodás kölcsönös, az első lépéseket 

nekünk kell megtenni. Olyan körülményeket kell teremtenünk, amely megkönnyíti az 

alkalmazkodást. 

Fontosnak tartjuk még, megteremteni a szabad mozgás, tevékenykedés, önállóság, 

kezdeményezés, a játszás és munkálkodás legjobb lehetőségeit. 

Munkatársi közösségünk értékrendjében az egészséges életmódra nevelés elsődleges, és az 

egészséges életvitel igényeinek kialakítása fontos. A gondjainkra bízott gyermekek 

egészségben való megtartása, szervezetük edzése, ellenállóvá tétele, a stressz hatások 

feldolgozására való felkészítésük mindennapos, folyamatos tennivaló. 

Az óvodai nevelésben alapelv, hogy: 

• a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi; 

• a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; 

• az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez 

kell igazodniuk. 

Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki 

szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör 
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megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus 

alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek 

megfelelő - tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról; e 

tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és 

fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. 

Óvodai nevelésünk a gyermek középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkcióját tekinti 

elsődleges feladatának. A gyermeki személyiséget úgy definiáljuk, mint az egyedi, 

megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető indivídum és szociális lény aktivitását. A 

gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a belső fejlődés, érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. 

Óvodánk, mint nevelő intézmény a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, 

fejlesztésére törekszik. Tehát nem csupán megengedjük, hogy a gyermek fejlődjön, nem csupán 

passzívan szemléljük ezt a fejlődést, hanem elősegítjük azt. 

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen 

alapuló integráció lehetőségét. 

A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai 

nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi 

integrálását. 

2.3. Elvárások óvodapedagógusainkkal szemben: 

• Átlátják a gyermekek fejlődését. 

• Gondosan megfigyelik a gyermekeket játékukban és egyéb tevékenységeikben. 

• Olyan egyéni és csoportos célokat tűznek ki, amelyek a gyermekek érdeklődésén és 

igényein alapulnak. 

• Változatos, rugalmas környezetet alakítanak ki. 

• Tiszteletet tanúsítanak a gyermekek iránt és értékelik ötleteiket. 

• Arra bátorítják a gyermekeket, hogy maguk oldják meg a problémáikat és tiszteljék 

társaikat. 
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• Gondolkodást stimuláló és próbára tevő kérdéseket tesznek fel. 

3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

3.1. Az egészséges életmód alakítása 

Egészségesnek tartjuk azt az embert, aki természetes, családi és társadalmi környezetben jól 

érzi magát. 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi 

fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai nevelés 

feladata: 

• a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; 

• a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 

• a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 

• a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; 

• az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukor 

tartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek fogyasztásának 

csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának 

ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az 

egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 

• a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása; 

• a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása; 

• az óvodai egészségnevelés háttere a család. A gyermekek számára a szülők, valamint a 

közvetlen környezet jelenti a modellt. Tapasztalataink szerint a szülők számos esetben 

igénylik segítségünket a gyermekek egészséges szokásrendszerének, optimális 

magatartásának kialakításához. Ezért is nagyon fontos a családokkal történő 

együttműködés, a családok szemléletváltásának segítése, az egészséges és természetes 

életmód szokásalakításának terén. A követendő minta szempontjából kiemelten fontos 

óvodánk, mint nevelési intézmény, óvodapedagógusaink és az itt folyó egészségnevelő 
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munka, benne az egészségügyi szűrővizsgálatokkal mint a gerinc , lúdtalp, hallás és 

látás vizsgálat, valamint a fogászati szűrés. 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés céljainak feladatokba 

ágyazása kapcsán: 

• Az egészséges életmód alakítása. 

• A testi-lelki egészség védelme. 

• Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. 

• Az értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása. 

• Együttműködés a családokkal, különös tekintettel a sajátos nevelést igénylő 

gyermekek vonatkozásában. 

• Segítségnyújtás az olykor felkészületlen és tanácstalan szülők számára. 

Fontos, hogy 

• A kialakítandó szokások megfeleljenek a gyermek korának, testi, szellemi és lelki 

sajátosságaiknak. Ne kívánjuk a gyermekektől azt, melynek teljesítésére még 

éretlenek. 

• A felállított szabályok érthetők és teljesíthetők legyenek, megismerésük és 

megtanulásuk fokozatosan történjen. 

• A szokások kialakításában - a rögzítésben- biztosítsuk az ismétlési lehetőségeket. 

• Fejlesszük az elsajátításhoz szükséges készségeket. 

• A gyermekek számára folyamatos kegyen a kontroll, szükség szerint pedig a 

korrekció. 

• Rögzítsük a helyes viselkedést, biztosítva a pozitív visszacsatolást. 

• Keltsük fel az érdeklődést a szokás cselekedetek elvégzésére. 

• Legyen jelen a követendő, pozitív modell I gyermek, felnőtt, szülő /, legyen jó 

kapcsolat a modell és a gyermekek között. 

• A szokás kialakításához társuljon pozitív érzelem, s ez fokozatosan terelődjön át az 

eredményekre. 

• A gyermekek a fejlesztés során jussanak siker élményekhez. 
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Óvodánkban kialakítandó és rögzítendő szokások 

Táplálkozási szokások: 

• Étkezések ritmikus időben történő elosztása, napirendbe épülése. 

• Megfelelő mennyiségű folyadék biztosítása a nap bármely szakában. 

• Egyéni szükségletet, igényeket kielégítő, mennyiségileg elegendő, minőségileg 
megfelelő ételek étrendbe iktatása. 

• Szülők bevonásával a napi gyümölcsfogyasztás biztosítása. 

• Kulturált étkezési szokások kialakítása: 

• Esztétikus, alkalomhoz illő teríték 

• Helyes evőeszköz használat 

• Kulturált, nyugodt étkezés 

• Étkezés közbeni helyes viselkedés 

• Segédkezés, majd önálló munkavégzés - önkiszolgálás az étkezés előkészületeiben. 

• Betegségek megelőzése egészséges ételek, italok és kiegészítő élelmiszerek 
fogyasztásával (pl. fogszuvasodás, cukorbetegség, stb.) 

Higiénés szokások: 

• A test tisztántartása (kézmosás, mosdás, nyáron zuhanyzás, száj - köröm - haj 

ápolása, nemi higiéné) 

• Tiszta ruházat. 

• Környezeti higiéné: allergén anyagok kiszűrése, felületek tisztántartása, 

portalanítása. 

• Téli időszakban aromaterápiával biztosítjuk az egészséges levegőt. 

• A betegségek megelőzése, szokások/ szabályok: köhögés, tüsszentés, orrfújás, stb. 

• Időjárásnak megfelelő öltözködés. 

Esztétikai szokások: 
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• A színvilág harmóniájával barátságos környezet kialakítása magunk körül. 

• Természetes anyagok felhasználása 

A pihenés - alvás szokásai: 

• A gyermekek saját ágyon, saját takaróval, rendszeresen mosott párna ill. 

takaróhuzattal, tiszta lepedőn töltik a csendes pihenőt 

• Lehetőség van a megszokott „alvókákkal" való pihenésre is. 

• Az alvást már kevésbé igénylő gyermekek számára csendes mesekönyv nézegetést 

biztosítunk a pihenő idő vége felé 

• Alkalmanként halk zene szól a pihenés alatt. 

Testedzés, testmozgás 

A felnőttkori mozgásügyesség nagymértékben a gyermekkori rnozgástapasztalatok függvénye, 

ezért meghatározó jelentősége van a szervezett óvodai testnevelés foglalkozásoknak, valamint 

a mindennapos testnevelésnek a gyermekek mozgásfejlődésében. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

• A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése. 

• A mozgáson keresztül értelmi és szociális képességek fejlesztése. 

• Középpontban a tartásjavítás és a mozgásügyesség fejlesztés (prevenciós szemlélet). 

• Képességfejlesztés a gyermekkor mozgásfejlődési jellemzőinek figyelembevételével. 

• Inger gazdag környezet biztosításával, sokoldalú és megfelelő intenzitású fejlesztés 

(mennyiség és minőség összhangjával). Az óvoda játszókertjének kihasználása. 

• Koordinációs képességek: a két test fél mozgásának összerendezése, a testtudat 

fejlesztése (testkép és testfogalom, testséma), az alakmozgások koordinációjának 

javítása, valamint a szem- kéz koordináció. 

• A mindennapi, levegőn történő szabad mozgás biztosítása. 

• A mindennapi szervezett mozgás biztosítása. 

• Edzés, testnevelés foglalkozások kiscsoportban és középső csoportban a 

csoportszobában, nagycsoportban az iskolai tornateremben, kis és nagymozgásos 

játékok, mozgás koordináció, lábboltozat erősítő gyakorlatok. 



• A térpercepció fejlesztése. 

• Életkornak megfelelő terhelés, állóképesség fejlesztése. 

• A nagycsoportosok számára az óvoda által szervezett úszásoktatás megszervezése 

A testi képességfejlesztés eredményei az óvodáskor végére: 

Kondicionális képességek tekintetében: 

• az életkori sajátosságoknak megfelelő erőnlét, gyorsaság, hajlékonyság és ügyesség 

jellemző a gyerekekre. Állóképességük jó, pszichés reakciókészségük átlagos. 

A mozgáskoordináció fejlettségét: 

• a megfelelő téri orientáció, ezen belül a testséma kialakulása, a személyes tér 

megfelelő észlelése jellemzi. Képessé válik a személyes és közös tér megélésére 

nagymozgásokon keresztül, érett mozgáskoordináció és megfelelő spontán 

dominancia jellemzi. A szem - kéz - láb - mozgáskoordinációja érett, a szem vagy 

kéz spontán dominanciája adott helyzetekben megfelelő. 

3.2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi 

nevelés 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. 

Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, 

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy 

• a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék 

• az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak 

közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; 

• az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, 

éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek; 

• az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek 

gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, 
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az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, 

kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének 

megalapozása. 

Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb 

és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a 

hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a 

természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok 

megbecsülésére. 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi 

alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet tölt be. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda 

együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel 

rendelkező szakemberekkel. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

• A társak értékeit figyelembe vevő az önérdek és a társak érdekeinek kölcsönös, 

arányos érvényesülését szolgáló, szükség szerint a másik felet segítő magatartás 

kialakítása. 

• A közvetlen és közvetett szociális kommunikációs képességek fejlesztése 

(beszélgetés, vita, képeskönyv nézegetés stb.). 

• A gyermekek kötődési hálójának megismerése, és szükség szerint segítség nyújtása a 

szegényes kötődési hálóval bíró gyermekeknek. Segítségnyújtás ahhoz, hogy a 

gyermekek képesek legyenek új kapcsolatok kiépítésére, kapcsolatrendszerük 

gazdagítására. 

• A csoportlétre, szervezeti létre való képesség lehetőségeinek kiaknázása a közös játék, 

a kooperatív tanulási technikák, a csoportmunka alkalmazása, az ünnepek, valamint a 

különböző szerepek során. 

• A vezetési képesség fejlesztését szolgálva a játékaikban és egyéb tevékenységeikben 

a gyermekek tapasztalják meg a „segítő felnőtt" magatartását. 

• A szabályokhoz kötött mozgásos és értelmi képességeket igénylő játékok során 

fejlesszük gyermekeink segítő versengő képességét. 
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• Reális, az egyes gyermekekhez igazodó teljesítményértékeléssel alapozzuk meg és 

erősítsük gyermekeink önbecsülését és önbizalmát. 

• A betartandó szabályok a gyermekek számára legyenek mindig világosak, 

betartatásukban a felnőttek következetesek. 

• A szabályok kialakításakor mindig a megoldandó probléma kerüljön a középpontba, 

ne a problémát okozó gyermek. 

Közösségi - magatartási szokások és szabályok: 

• Köszönési formák 

• A megszólítás helyzetei 

• A kérés különböző formái és helyzetei 

• A társakhoz való viszony, az alkalmazkodás 

• Felnőttekhez való viszony 

• Együttes játékhelyzetek 

A közösségi élet szokásai és szabályai: 

• Családi és óvodai napirend 

• Napi, heti és éves programok évszakszerinti bontásban 

• Nemzeti, és családi, a közösség saját ünnepei 

Fejlődési jellemzők az óvodáskor végére: 

Növekvő önállósága egyre inkább megfigyelhető, tudja nevét, nemét, jogait igyekszik 

érvényesíteni. Szüleiről leválik és bízik a vele foglalkozó felnőttekben, akikkel beszélgetéseket 

kezdeményező. Érdeklődő és könnyen bevonható a csoport napi tevékenységeibe, önként is 

kapcsolódik más gyermekek játékához. Az óvodai élet szokásait és szabályait ismeri és 

gyakorolja. Megérti és tiszteletben tartja a korból, és képességekből eredő különbözőségeket 

társai között. Szeret óvodába járni, ahol barátai vannak. Szívesen együtt dolgozik társaival egy 

- egy feladaton. Konfliktusait elsősorban a megbeszélés módszerével oldja meg, vagy 

konszenzust köt. 

Vigyáz a csoport szoba és egyéb helyiségek berendezési tárgyaira és eszközeire. 



3.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés 

megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 

anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszélő környezettel, 

helyes mintaadással és szabályközvetítéssel - az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen 

van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek 

meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges 

figyelmet fordítani. 

Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára - mint életkori sajátosságra 

-, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermeknek 

változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet 

az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 

Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett 

tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és 

élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás - alkotóképesség - fejlesztése. Valamennyi értelmi 

képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet 

biztosítása. 

A 7 éven aluli gyermek legnagyobb teljesítménye az anyanyelv elsajátítása 

A gyermek azokban a helyzetekben tud görcsök nélkül kommunikálni, ahol közvetlen 

személyes kapcsolat jön létre, ahol módja van az élmények és cselekvések nyelvi kifejezésére. 

A beszédkapcsolatban, kommunikációban az egyediség, az egyénre irányuló érdeklődés az 

empatikus magatartás alapvető feltétele. 

A beszédfejlődés természetes színtere a játék ahol a felvállalt szerepekben, élethelyzetekben 

kerülnek egymással kontaktusba a gyermekek. 

A szókincs bővülését, a beszédminőség alakulását segítik a nyelvi játékok, a szabad önkifejezés 

a drámajátékban, a tevékenységeket kísérő beszélgetések és a közös társalgások. 

Az óvodai életben az anyanyelv fejlesztésének három alaphelyzete van: 



• spontán helyzetekben és tevékenységekben 

• az irodalmi nevelés során 

• az óvodapedagógus által kezdeményezett helyzetekben. 

A hallás, hangképzés, beszédértés egyénenkénti megismerése, játékos fejlesztése hangsúlyos 

feladat. 

A „beszélő magatartást" akkor sajátítja el a gyermek, ha 

• érzelmi biztonságban van 

• derűs a légkör 

• tapasztalja a személye iránti érdeklődést 

• ha türelmesen kivárjuk gondolatainak, érzelmeinek kifejezésére 

Az óvodapedagógus feladatai: 

• Szoktassa hozzá a gyermekeket ahhoz, hogy szabadon mondhassák el érzéseiket, 

gondolataikat 

• Teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermekek kreatívan rögtönözhessenek, 

improvizálhassanak, a nyelwel is játszhassanak. 

• A gyermekek beszédaktivitását a teljes odafordulással, aktív figyelemmel, és a 

gondolataikhoz kapcsolódó kérdésekkel tartsa ébren 

• Az óvónő magatartása minden helyzetben (tevékenységeket kísérő beszélgetések 

során, nyelvi játékok, szabad önkifejezés stb. ) legyen érdeklődő. 

Fejlődési jellemzők az óvodáskor végén 

A nyelvi fejlettség, mint az artikuláció, mondatszerkesztés, beszédkedv, beszédértés, szókincs, 

metakommunikáció valamint az írás és olvasás iránti érdeklődés vonatkozásában: 

Beszéde jól érthető, tisztán ejti a magán és mássalhangzókat. Mondataiban főnevek, igék, 

melléknevek, számnevek és névmások egyaránt szerepelnek. Az utasításokat megérti és követi 

azokat. Beszédében egyre gyakrabban jelennek meg az elvont fogalmak és az ok - okozati 

összefüggéseket jelölő szavak. Megfelelő tempóban, hangsúllyal, hangerővel és tempóban 

beszél, kifejezve érzelmeit és gondolatait A miért kérdésekre magyarázatot ad. Elmondja a nap 

történéseit. Érdeklődést mutat az új és ismeretlen kifejezések iránt. Szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt bekapcsolódik a beszélgetésekbe. Érdeklődést mutat a könyvek iránt, 

szívesen nézegeti azokat és rajzol belőlük. Előfordul, hogy kéri a felnőtteket mondanivalójának 
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leírására saját készítésű rajz történet mellé. Az írást rögzített beszédként fogja fel. 

Mondanivalóját megpróbálja a beszéden kívül mozgással is kifejezni. 

4. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK 
ELVEI 

4.1. Személyi feltételek 

4.1.1. Dolgozói létszám adatok 

Dole:ozók Létszám adatok 
Ovodapedagógusok száma 7 

Dajkák száma ~ 
.) 

Fejlesztő pedagógus /megbízással 1 
Külső segítő 3 /gyermekorvos, védőnő, 

fogorvos/ 
Pedagógiai asszisztens 1 

Logopédus /Pedagógiai Szakszolgálati 1 
alkalmazásban 

4.1.2. Nevelőtestületünk képzettségi mutatói 

Képzés iránya Képzésben részt vettek száma 
Főiskolát végzett óvodapedagógusok száma 7 

Német nemzetiségi óvodapedagógus 3 

Szakképzett dajkák száma 
3 

Pedagógiai asszisztens 
1 

4.1.3. Az intézmény külső - belső továbbképzési rendszere 

Minden program működésének alapja a művelt óvodapedagógus személye, ezért tartjuk már 

évek óta fontosnak az önképzést és a továbbképzést. Képzéseink irányultságát a partneri 
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igényekre és elvárásokra alapozottan évente határozza meg a nevelőtestület. Az 

óvodapedagógusok továbbképzési terv alapján vesznek részt szakmai továbbképzéseken. 

Évente egy alkalommal minden óvodapedagógus bemutató foglalkozást tart intézményen belül. 

4.2. Tárgyi feltételek 

Helyséa funkcióia Száma Felszereltsé2e 
Csoportszobák 3 foglalkozásokhoz és játékhoz szükséges 

eszközökkel 
Logopédiai fejlesztő 1 hely hiányában kevés eszközzel 
Vezetői iroda, nevelői 1 hely hiányában kevés felszereléssel 

szoba 
Játék és egyéb tároló 2' szűkösen biztosítja a tárolást 

helységek 
Tálaló konyha 1 a HACCP közétkeztetési 

minőségbiztosítási rendszernek 
megfelelő berendezéssel és működéssel 

Játszó udvar 1 számos mozgásfejlesztő játékkal 

Foglalkoztató szobáink és helyiségeink berendezése sajátosan igazodik pedagógiai programunk 

cél és feladatrendszeréhez. A többnyire mobilizálható bútorok lehetőséget teremtenek a kis és 

nagy terek szükség szerinti kialakítására. A rendelkezésünkre álló egyéb - a játékos tanulást is 

segítő eszközeink és felszereléseink - megfelelő színvonalú munkánk fontos feltételei. 

4.3. Az óvodai élet megszervezése 

4.3.1. Szervezeti és időkeretek: 

Óvodánkban a gyermekek életkora szerint szerveződnek a csoportok. 

Gyermekeink egészséges fejlődéséhez a napirend biztosítja a feltételeket a megfelelő 

időtartamú és tartalommal megtöltött tevékenységformák megtervezésével. A rendszeresen 

visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekek számára. A napirend 

igazodik a célokat szolgáló feladatokhoz, figyelembe veszi egy-egy csoport szokásait és 

igényeit. 

Jó idő esetén a játék nagy részét a szabad levegőn élvezhetik a gyermekek. 



Javasolt napirend 

Tevékenysé2ek 
ide_je: Kiscsoport ide.ie: Középső csoport ideje: Nasnrcsoport 
6- folyamatos 6- folyamatos 6-11 folyamatos 
10.30 reggelizés, 10.45 reggelizés, reggelizés, 

választható választható és választható és 
tevékenységek, párhuzamos párhuzamos 
mozgásfejlesztés tevékenységek, tevékenységek, 

mozgásfejlesztés mozgásfejlesztés 
10.30- játék a szabad 10.45- játék a szabad 11- játék a szabad 
11.45 levegőn 12 levegőn 12.15 levegőn 

11.45- tisztálkodás, ebéd 12-13. tisztálkodás, ebéd 12.15- tisztálkodás, ebéd 
12.45 13.15 
12.45- pihenés 13 -15 pihenés 13.15- pihenés 
15.10 14.50 
15.10- tisztálkodás, 15-17 tisztálkodás, 14.50- tisztálkodás, 
17 uzsonna, játék uzsonna, 1áték 17 uzsonna, játék 

Heti rend 

A heti rendben a napirendhez hasonlóan vannak stabil, a rendszerességet, a szokásokat alapozó 

tevékenységek, ugyanakkor lehetőség van az óvodapedagógus döntése alapján rugalmasságra. 

• A heti rendnek életkortól függően naponta biztosítani kell a tervezett, és rendszeres 

mozgásfejlesztést. A keret és az időtartam változó. Szervezhető kezdeményezett vagy 

kötött fonnában. Heti egy alkalommal, minden korosztály számára kötelező a 

testnevelés foglalkozás. A 3-4 évesek számára novembertől vezethető be - a 

gyermekek eltérő fejlettségét tolerálva - a kötelezettség. Más napokon az 

óvodapedagógus felajánlja a mozgásfejlesztő szabályjátékot a résztvevők 

részképességeinek fejlesztésére törekedve. 

• A felajánlott, választható tevékenységet célszerű úgy alakítani, hogy naponta 

folyamatosan legyen lehetőség a művészeti tevékenységekre, amelyek a szabad játék 

keretén belül szervezhetők. Mindhárom csoportban a párhuzamosan felajánlott 

tevékenységek közül szabadon választhatnak a gyermekek. Ugyanakkor az 

óvodapedagógus döntésétől, és a tevékenységek jellegétől függően (pl. művészeti 

tevékenységek) a nagyok számára választható, felajánlott tevékenység is lehet 

domináns. 

4.4. Az óvoda kapcsolatai 
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4.4.1.Az óvoda környezete által nyújtott lehetőségek: 

4.4.1.1.Az óvodaépület egyéb helyiségei (logopédiai szoba/ iroda), 
játszókert 

4.4.1.2.Az óvoda természeti és társadalmi környezete 

4.4.1.3.Az óvoda természeti környezete által nyújtott lehetőségek: 

Lakóhelyünk adta lehetőségeink: 

• Utcák, terek, parkok, Mogyoró- hegy, Kresz - park, Duna-part, Fellegvár, Salamon 

torony, Kálvária domb, Telgárthy rét, Király Palota (séták, kirándulások, közlekedési 

ismeretszerzés) 

• Hivatalok, középületek (orvosi rendelő, posta, könyvtár) 

• Társintézmények : Áprily Lajos Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

• Kulturális és sport intézmények: Tornacsarnok, Mátyás király Múzeum 

• Szolgáltató egységek: üzletek 

Lakóhelyünkön kívüli, tágabb környezet adta lehetőségek: 
(Évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint) 

• Vízügyi Múzeum Esztergomban 

• Budakeszi vadaspark 

• Kirándulás 

• Szórakoztató programok (Bábszínház, Gyermek koncert) 

• Pékség Dunabogdányban 

• Lovarda 

4.4.2. Óvodán belüli kapcsolat 
4.4.2.1. Az óvoda dolgozóinak kapcsolata 

A nevelőtestület közösen hat a gyerekekre, ezért minden tagja egységes nevelői attitűdöt 

képvisel. A szülők és a gyerekek az óvodáról, mint a nevelők együtteséről alkotnak véleményt. 

A munkatársak egymással való kapcsolatára jellemző, hogy kellő figyelemmel, és 

megbecsüléssel, jóindulattal fordulnak egymás felé. Munkakapcsolatuk őszinte szeretetteljes 

viszony. Érdeklődnek egymás munkája és eredményei iránt, megosztják saját tapasztalataikat 



egymással. Nyitottan fogadják a nevelőtársak pozitív, ill. negatív véleményét, észrevételeit. A 

szakmai vitákat a tolerancia és tárgyszerűség jellemzi. Egyéb szakmai kapcsolatokban az 

értékek tisztelete, a fejlődés iránti fogékonyság és a pedagógus hivatás iránti elkötelezettség 

dominál. Tiszteletben tartják egymás magánéletét, világnézeti és politikai meggyőződését. 

Az óvoda minden dolgozója hatással van a gyerekekre, így a dajkákkal való kapcsolat is, a 

gyermekek és a szülők szemében mintája lehet a társadalmi érintkezésnek. 

4.4.2.2. Óvodapedagógus - gyermek kapcsolat 

A kulcsszó a jó pedagógus- gyerek viszonyban a hozzáértően elfogadó magatartás, mely 

megadja az egyén számára lehetséges, optimális fejlődés esélyét. Kivételes, meleg, barátságos 

légkör szükséges ahhoz, hogy a gyermek görcsök nélkül vállalni tudja önmagát, értékeivel és 

gyengeségeivel együtt A pedagógus feladata a megfelelő légkör megteremtése, melynek 

eszközei: 

• differenciált, egyéni bánásmód, a másság elfogadása 

• türelmes kivárás 

• megfelelő időben történ, tapintatos segítségnyújtás 

• a gyermeki jelzések érzékeny vétele 

• személyes, bizalmas barátság, ami nem cinkosság 

• az elfogadható viselkedés határainak pontos kijelölése 

4.4.2.3. Gyermek- gyermek kapcsolat 

A gyerekek közötti kapcsolatokat életkoruk, szociális környezetük, egyéni sajátosságaik 

nagymértékben befolyásolják. 

Három éves kor körül kezdenek már egymáshoz közeledni, barátkozni. Élménytöbbletet jelent 

az együttesség, a társakkal folytatott közös játék, mely egyre inkább szükséglet és lehetőség 

számukra. A lassan bontakozó együttes játék folyamán kezdenek a gyerekek barátkozni és 

összedolgozni, közben formálódik közösségi magatartásuk, létrejönnek közösségi szokások, 

alakulnak társas kapcsolataik. Fokozatosan megértik és elfogadják a másik szerepével járó 

szabályokat is. A konfliktusok, kudarcok hasznosak, mivel a problémával szembesülés, a 

megoldások keresése közben fejlődik a gyerekek akarata, kitartása. Tanulják az 

alkalmazkodást. 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Feladatunk, hogy tapintatosan és folyamatosan megfigyeljük, majd megértsük az összeverődő, 

együtt játszó gyerekek viselkedését. Fejlesszük, segítsük az egymáshoz közeledők 

tevékenységét. 

4.4.2.4. Együttműködés a családokkal 

Az óvoda a családi nevelésre épül. A gyerekek különböző családokból, eltérő anyagi és 

szociális környezetből érkeznek. Meg kell ismernünk a családokat és a gyerekeket, hogy a 

hatékony nevelés érdekében a szülőkkel mellérendelt partneri viszonyban tudjunk 

együttműködni. 

Ennek alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás, az előítéletektől mentes közeledés. 

Célunk, hogy a két nevelési területet ( óvoda - család ) minél inkább összhangba hozzuk, 

megtartva azok sajátosságait. Ezért feladatunk, hogy a családokkal való kapcsolattartásban a 

megszokott formákon kívül oldottabb alkalmakat is keressünk, hogy mind a gyerekekkel, mind 

a szülőkkel való viszony erősödjön, elmélyüljön gazdagabb együttműködésre törekszünk .A 

szülőt megnyerni és elveszíteni a gyerekeken keresztül lehet. Mi a szülők mindegyikét 

megnyerni szeretnénk, mert ez a feltétele a nevelésben való jó együttműködésünknek. Arra 

törekszünk, hogy a velünk kapcsolatba lépő családok a beiratkozás pillanatától segítséget 

kapjanak óvodapedagógusainktól. A nyílt és bizalmon alapuló kommunikáció kiépítése 

időigényes feladat. Fontos, hogy a pedagógusok kezdettől fogva rendszeresen beszéljenek a 

családokkal. 

Az együttműködés formái: 

• faliújságok 

• nyílt napok 

• szülői értekezletek 

• fogadó órák 

• óvodai ünnepélyek szülők bevonásával 

• karácsony előtti munkadélután 

• partneri igény elégedettségének mérése 

4.4.3. Külső kapcsolatok 
4.4.3.1. Fenntartó 



A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján 

A Fellegvár Óvoda alapító okiratban megjelölt feladata, az intézmény jogállása meghatározó. 

A fenntartó, Visegrád város Önkormányzata Képviselő-testülete az alapítói jog gyakorlója, az 

intézmény irányító és felügyeleti szerve. 

4.4.3.2. Óvoda - iskola 

Városunkban egy általános iskola és egy alapítványi iskola működik. Az Áprily Lajos Általános 

Iskolával jó a kapcsolatunk, ismerjük tanítási módszereiket, céljaikat, feltételrendszerüket. 

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodából iskolába való átmenet minél zökkenő mentesebb legyen. 

Az együttműködés formái: 

• kölcsönös látogatások, tapasztalatcsere 

• szülői értekezlet szervezése nagycsoportban a tanító nénik részvételével 

• az első osztályosokat ősszel meglátogatja volt óvó nénijük, az első hónapokban 

• a nagycsoportosok látogatása az iskolában 

4.4.3.3. Óvoda - Egészségügyi szervek 

Az együttműködés formái: 

• évente két alkalommal fogászati szűrés 

• rendszeres védőnői látogatás 

• óvoda kezdés előtt minden gyermek orvosi vizsgálata, törzskönyv szerint 

• középső és nagycsoportosok általános orvosi vizsgálata, (látás, hallás, lúdtalp, gerinc 

vizsgálata az orvosi rendelőben, a szülő jelenlétében) 

4.4.3.4. Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Az intézmény alaptevékenységéhez tartozó egyik szakmai feladat: „Nemzetiségi óvodai 

nevelés, ellátás" 

A nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a települési önkormányzat évente 

köteles felmérni az érintett első óvodai nevelési évre, a beiratkozni szándékozók körében az 

érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat 

bevonásával. 



Az intézmény nevelési célja, és feladatai a nemzetiségi nyelv területén: 

• a gyermekek érdeklődésének felkeltése a kétnyelvű nevelés adta gazdag 

• lehetőségekkel 

• feladat, hogy a gyermekek nevelésében, gondozásában részt vevő felnőttek 

• minél többet használják a német nyelvet 

• a lakóhely hagyományainak felkutatása, a régi mondókák, dalok, játékok 

• gyűjtése, feladatként szerepel 

• az egészséges életmód kialakításában, a szociális tapasztalatszerzés és 

• érzelmi nevelés terén, értelmi fejlesztés és nevelés során a német nyelv 

• használata, mint feladat 

• játék és munka tevékenység közben a német nyelv használata 

• meghatározza a fejlődési jellemzőket óvodáskor végére 

• a Pedagógiai programról véleményt nyilvánít a nemzetiségi önkormányzat 

• továbbképzési lehetőségek támogatása a nemzetiségi önkormányzat részéről 

• közös ünnepségeken való részvétel formái 

• hagyományápolás lehetőségei szakmai munkaközösségi feladataként határozza meg a 

nemzetiségi hagyományőrzést, a kultúra ápolásának lehetőségeit 

4.4.3.5. Szentendrei Pedagógiai Szakszolgálat 

Szakmai együttműködés a Szentendrei Pedagógiai Szakszolgálattal 

• a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése 

• a beszédhibás gyermekek folyamatos kiszűrése 

• beszédhibák javítása a logopédia speciális módszereivel 

• a beszédhiba megszüntetése által a gyermekek családi, óvodai és iskolai 

beilleszkedésének elősegítése 

4.4.3.6. Közművelődési intézmények 

A település közművelődési intézményei/ múzeum, könyvtár, művelődési ház / 

kezdeményezésére, szervezett programokon a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan 

vesz rész az intézmény gyermekközössége. 

4.4.3.7. Gyermekjóléti Szolgálat 

Az óvoda gyermekvédelmi felelősének közvetítésével történik. Módját és formáját a 

gyermekek veszélyeztetettségi foka határozza meg. Felkérésre részt vesz a gyermekjóléti 



szolgálat esetmegbeszélésein. 

4.4.3.8. Fellegvár Óvoda Alapítvány 

Az óvoda programjaihoz nyújt támogatást. 

4.4.3.9. Szülői munkaközösség 

A nevelési programunk egyik alappillére a család bevonása az óvoda életébe, ezért igényeljük 

a szülők aktív véleménynyilvánítását minden gyermeküket érintő esetben. A szülőket a 

munkaközösségek választmányi tagjai képviselik az óvodában. A szülők képviselőivel az 

óvodavezető és a csoport vezető óvónők tartanak~kapcsolatot Szülői Szervezet 

megalakításának segítését tervezi a tanév során az intézmény vezetője 

A kapcsolattartás módjai: 

• ünnepek, illetve egyéb rendezvények megszervezésébe szülők bevonása 

• a szülőkkel való szoros, napi kapcsolattartás, a családok bevonása az óvodai nevelés 

eredményesebbé tétele érdekében 

• rendkívüli szülői értekezletek lehetőségei 

• szülői elégedettség mérésének módja, esetszáma, ideje, felelőse 

• munkadélutánok szervezésének lehetősége 



A Visegrádi Fellegvár Óvoda külső kapcsolati ábrája: 

Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Szülői 

Munkaközösség 
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5. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI 
FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS 
FELADATAI 

5.1. Játék 

A játék a tanulás alapvető formája. 

A játék a 3-7 éves gyermek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége. A spontán és aktív 

felfedező játékot öröm, jókedv és izgalom kíséri. Az önmagában is élményt jelentő játék 

alapozza meg a hatékony tanulást. Általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, kipróbálhatja, 

feldolgozhatja, gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt ért élményeket. 

A program teljes égészében a játéktevékenységre épül megkülönböztetve a szabad játék 

tevékenységeit, és az óvónő által felajánlott tevékenységeket, melyek a szervezettebb játékos 

tanulást jelentik, és tervszerűen előkészítettek és felajánlottak. Feladatunk a szabad játék 

tiszteletben tartása. 

Óvodásaink a játékban és a játékon keresztül gyakorolják a nyelvet, a gondolkodást, a másokkal 

való együttműködést, a kitartást. Itt élik át a szerepeket, a hozzájuk tartozó magatartásmódokat, 

a felnőttek által közvetített attitűdöket és érzelmeket. A szabad játék idején a csoportszoba 

egyes részeit ötletük megvalósítása érdekében - ésszerű korlátozással - átrendezhetik. 

Az óvónők feladata, hogy a játéknak mindenkor teremtsék meg a legoptimálisabb feltételeit. 

Tapasztalataink szerint is a felfedezés, a megtapasztalás élménye teszi érdeklődővé, nyitottá és 

probléma érzékennyé a gyermekeket, mikor saját élményként élik meg egy - egy helyzet 

megoldását. A jövő, az egyre halmozódó információk tömege megkívánja, hogy a gyermekek 

a tanulás során a legfontosabb képességeket birtokolják. Programunk minden gyermekben akár 

tehetséges, vagy lassan haladó típus, megalapozza azokat a képességeket, melyek alapján 

örömet jelent számára a későbbi tanulás és önfejlesztés. 

Óvodánkban csoportonként, életkornak megfelelően szét- és összeszerelhető, kirakó, társas és 

egyéb képességfejlesztő asztali játékok kapnak helyet. Ezekkel a játékokkal tanulhatnak meg a 

gyerekek csoportosítani, sorba rendezni, szabályokat alkotni. Mindezen játékok intellektuálisan 

fejlesztik a gyerekeket, valamint fejlődik finommozgásuk és a szem- kéz koordináció. Speciális 

különböző alakú és méretű építőelemek találhatók mindhárom csoportban, és kiegészítő játékok 

melyek alkotásra, a különböző élmények megvalósítására ösztönzik a gyermekeket, akik 

nagyon sok mindent tanulnak az építőjátékokkal való foglalatosságaik során. Fejlődik a 
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kreativitás és a koncentráció képesség. A gyermekek érdeklődése és élményeik függvényében 

változatos, és igen sok kiegészítő eszközt lehet használni. 

A gyermekek által naponta megélt élmények kiélésének és dramatizálásának színtere a 

babakonyha, babaszoba, mely segít az őket körülvevő világ megismerésében és változatos 

szerepek gyakorlásában. Az életszerű játék eszközök, a különféle szerepekre alkalmas ruhák és 

kellékek a gyermekek számára ismerős eseményeket és személyeket idéznek fel, utánozzák 

családtagjaikat és gyermektársaik viselkedését. A szituációs játék a teljes személyiség 

fejlesztéséhez járul hozzá. 

A szabadtéri játék a szocializáció egyik jelentős színtere. Megtanulják tisztelni a tennészetet, 

gyarapodnak ismereteik a világról és segíti ?ket annak megértésében, hogy ők hogyan 

illeszkednek a világba. Itt fejlődnek legjobban a nagy és finommotoros mozgások. A játszókert 

és a kövezett udvarrész szabály- és versenyjátékok lebonyolítására is alkalmas teret biztosít. 

Az óvodapedagógus feladatai: 
• Olyan játékos helyzetek és tanulási alkalmak teremtése, hogy ugyanaz a tevékenység 

vagy összefüggő tevékenységsor mind a gyermekek egyéniségének, mind pedig 

fejlettségi szintjüknek megfelelően kösse le érdeklődésüket, és aktív szellemi-testi 

energiáikat. 

• Differenciálás, inkluzívitás és integráció a játékban való tanulás folyamatában 

• Úgy tervezze meg a tevékenységeket, hogy azok minél több érzékszervre hassanak: 

látás, hallás, mozgás, és a verbális kommunikáció stb. együttesen szolgálják a 

tanulást. 

• Az éppen aktuális játéktémáknak megfelelő játék feltételek megteremtése (élmény, 

eszköz, hely, idő, tér). 

• Élmények biztosítása (pékség, gyógyszertár, bolt, zöldséges üzlet, fodrászat, posta, 

könyvtár, cukrászda, iskola). 

• A gyermekek reakcióinak tanulmányozása. 

• A holtpontra jutott tevékenységek tovább lendítése. 

• A gyermek meg nem oldott konfliktusainak feloldása. 

• Közös szabályok megbeszélése. 

• Szükség szerint szerepvállalás. 

• A választás lehetőségének biztosítása. 



• A játéktevékenységek adjanak lehetőséget a szabályalkotásra, az önálló 

gondolkodásra. 

• Amilyen gyakran csak lehet, tervezzen az óvónő cselekedtető és gondolkodtató 

tevékenységeket annak érdekében, hogy felkeltse a gyermekek érdeklődését, 

kíváncsiságát, erősítse a gyermekek szándékait és kezdeményezéseit. 

• Biztosítsa, hogy a szabad területen a gyerekek önállóan játszhassanak, csendes 

foglalatosságot is végezhessenek 

• Legyen elég eszköz a „hadakozások" elkerülésére 

• Ne legyen semmiféle veszélyes anyag, vagy eszköz az udvaron 

• Legyen a közelben mosdási lehetőség ~ 

• Figyelemfelhívás a biztonságos játék szabályaira 

• A szabadtéri tevékenység összekapcsolása tanulással, ismeretbővítéssel 

A differenciált fejlesztés feladatai 

• A pedagógus viselkedjen elfogadóan az óvodai keretek között nehezen viselhető 

gyerekkel szemben. 

• Azonban a negatív viselkedést utasítsa el. 

• A destruktív viselkedésnél azonnal közbe kell lépnie a pedagógusnak. 

• Mindig kísérje figyelemmel ezeket a gyerekeket. Ne jelentsen veszélyt önmaga és 

társai számára. 

Tervezés, tematikus rendszer, integrált fejlesztés 

Programunkban a műveltségtartalom nem tagolódik a hagyományos foglalkozási ágakra. Heti, 

vagy akár több heti feldolgozásban tematikus módszer alkalmazásával történik. 

Az integráció egy vezérfonal mentén sokoldalú megközelítéssel és sokirányú 

képességfejlesztéssel történő feldolgozást jelent. Az óvónőnek szakszerűen kell összeválogatni 

és integrálni a különböző területekről származó megfelelő tanulási tartalmakat. 

Kiemelt jelentősége van a családdal való együttműködésnek, a folyamatos visszacsatolásnak. 



5.2. Verselés, mesélés 

A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a 

gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és 

szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak. 

A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot 

kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi 

fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét formában, 

esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermek előtt a külvilág és az 

emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat. 

A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének 

kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. 

A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja, és az ehhez társuló, a szigorú ok

okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a 

mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési 

törekvésekre. 

A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s 

a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső 

képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás 

egyik legfontosabb formája. 

A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő 

kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének 

elmaradhatatlan eleme. 

Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi - népmesék, népi 

hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó 

mondavilág elemei, meséi -, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. 

Irodalmi nevelésünk magában foglalja a művészeti alkotások befogadására, élvezetére nevelést, 

valamint a művészetek által a gyermekek alkotó tevékenységére nevelését. 

Biztosítjuk 

• az érzelmek átélését, az empátia érzését, a szavak nélküli kommunikálás látható 

kifejezését 



• a mozgás fejlődését (szem - kéz koordinációját, az észlelést, a megfigyelőkészséget, 

a vizuális tapasztalást) 

• a szociális fejlődést (a közös munka lehetőségét, az egyéni önkifejezést) 

• az intellektuális fejlődést (a szín, formaismeret, a kreativitást, a kommunikáció 

sajátos formáit) 

• a tevékenységek közös jellemzője: a szabad önkifejezés 

Az óvodáskorú gyermek életkorának legmegfelelőbb irodalmi műfajok: a mese és a vers, 

melyek élményt nyújtanak, örömet okoznak neki, várják a vele való találkozást. Ahhoz, hogy a 

gyerekek irodalomhoz jussanak, közvetítőre van szükségük, együttlétre a felnőttel, aki a mesét, 

mondókát mondja, megmutatja a hozzá tartozó mozdulatokat, arca játékával kíséri a 

mondanivalót. 

Mesélés 

A sok-sok mesélés átvezeti a gyermeket a mesetudatból a valóságtudatba, miközben 

fantáziája fejlődik, képzelete szárnyalhat. A sokszori mesélés alatt megéli és áthárítja a 

meseszereplőkre saját feszültségeit, félelmeit és örömeit. A mesének oldás szerepe van. 

A verselés 

A szavakkal való ritmusos játék, szókincsbővítés, emlékezet és gondolkodásfejlesztés. 

Bábozás 

A bábjátékkal gyermekeink képzelőerejét, mozgáskoordinációját a kommunikációs, 

metakommunikációs emóciókat, a szociális készségeket a beleérző, azonosulási képességeket 

fejlesztjük, erősítjük. 

A bábjáték örömforrás mely alkalmas a mentális sérülések feltárására és terápiára is. 

Az óvodapedagógus feladatai 

• Erősítse a gyerekek ösztönös, spontán kezdeményezéseit. 

• Őrizze a népköltészet remekeit. 

• Válogasson a kortárs irodalomból is 

• Más népek meséit is ismertesse meg a gyerekekkel. 



• Készítsenek a gyerekekkel közösen képeskönyvet, mesét, találjanak ki mondókákat, 

verseket 

• Alkalomszerűen vonják be a szülőket is a hagyományok ápolásába (Népmese napja) 

• Látogassák a könyvtárat. Lehetőség szerint a szülők bevonásával vegyenek részt a 

gyerekek báb-és színházi előadásokon. 

, 
5.3. Enek, zene, énekes játék, gyermektánc 

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az 

éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik zenei 

érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének

zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös 

éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi játékok, a 

hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak 

eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását. 

Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül 

szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, 

mozgás) és zenei kreativitásának alakításában 

A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a nemzetiségi 

nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is. 

Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta 

spontán utánzásával. 

Az óvodai ének- zenei nevelésben a legfontosabb a közös örömteli énekes játék, a játékosság, 

az érzelmi fejlődés. Mondókával, dallal is lehet játszani, a játék jegyei itt is érvényesülnek. 

Örömből, sikerélményből fakadó önkéntes erőfeszítésre serkentik a gyermeket. A zenei 

feladatok végzése során megtanulják gátlásaik, hátrányaik, és gyengeségeik leküzdését. Pozitív 

énképük alakul, erősödik. A zenei fejlesztés a teljes személyiségre hat és olyan képességeket 

fejleszt (ritmusérzék, hallás, mozgás, test orientáció, beszéd, kommunikálás, figyelem, 

fegyelem, türelem, közösségi érzelmek, tolerancia ) melyek elengedhetetlen alapjai a majdani 

tudatos tanulásnak. 



Az óvodapedagógus feladatai 

• A hét bármely napján, a játékidő keretén belül a gyerekek igénye szerint biztosítsa az 

éneklés, körjátékozás feltételeit 

• Hangszerek bemutatására szervezzen alkalmakat. 

• Készítsenek a gyerekekkel közösen ütőhangszereket, találjanak ki dalokat, mondókákat. 

• Válogasson a népi mondókák, dalos játékok közül úgy, hogy az énekléssel, zenehallgatással 

keltse fel a gyermekek zenei érdeklődését, formálja zenei ízlését. 

• A gépi zenét csak megfelelő válogatással használja 

• Alkalmazza hangszeres tudását. 

• Fejlődési jellemzők az óvodáskor végén 

• Az auditív észlelésének köszönhetően különbséget tesz hangmagasság, hangerő, ritmus, 

hangszín, folyamatosság, beszéd és beszédhangok között. Felismer dalokat, dallam és 

. ritmustöredékeket énekhang, taps és hangszer segítségével. Szavakat, verseket és 

mondatokat egyenletes ritmusban letapsol. 

5.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka mint az ábrázolás különböző 

fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, 

nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze 

a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a 

tehetségek bátorítására. 

Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos 

eszközöket biztosít. Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény 

kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az 

esztétikai élmények befogadására. 

Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi

plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek 

alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a 



gyermekek tér-forrna és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, 

esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. 

Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a 

különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai 

alapelemeivel és eljárásaival. 

A rajzolás, festés, mintázás, kézi munka során a gyermekek találkoznak azzal a lehetőséggel, 

hogy érzelmeiket, hangulataikat mily módon lehet megjeleníteni és megörökíteni, ezáltal 

tükröződhessen kreativitásuk, egyéniségük. Esztétikai érzékük fejlesztése jó alap ízlésük és 

igényességük kialakításához. 

Ez az a tevékenység, ahol a gyerekek szabadon fejleszthetik és kipróbálhatják saját 

kreativitásukat és megismerkedhetnek új anyagokkal, a tevékenységek eszközeivel, de más 

alkotást elősegítő eszközökkel is, mint az olló, a kréta, textil, ragasztó és a természetes anyagok 

széles választéka. Ez a tevékenység ösztönzi a kreativitást, a verbális kommunikációt, az 

önértékelést, finom és nagymotoros mozgásokat és intellektuális képességek fejlődését. 

· Formálódik a gyermek képzelete, gazdagodik élmény és fantáziavilága. 

A tervszerű fejlesztés megkívánja az óvónőtől 

• A tudatosságot 

• Az esztétikai élménynyújtást (a tevékenység élmény legyen, ne kényszer) 

• Az esztétikai ismeretek közvetítését 

• A gyermekek alkotó tevékenységének megszervezését, a feltételek biztosítását. 

Az óvodapedagógus feladatai 

• A gyerekeket egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően képi- plasztikai 

kifejezőképesség birtokába juttatja 

• Teremtse meg annak feltételeit, hogy a gyerekek firkálgassanak, homokot 

formáljanak, gyurkálgassanak, 

• Ismertessen meg velük változatos technikákat. 

• A z alkotások fogásait, és a díszítést valamilyen célnak alárendelve ismertesse meg, 

és alkalmazza 



• Biztosítsa a kötetlen formát 

Fejlődési jellemzők az óvodáskor végén 

A finom és makro- mozgás összerendezett, téri orientációja jó. A valóságos és a szociális térbe 

egyaránt bele tudja magát helyezni. Téralakításban nehézség nélkül vesz részt, „oldalisága„ 

kialakult. Ceruza fogása megfelelő, szem-kéz koordinációja összehangolt. Tevékenységeiben 

egyre gyakrabban megjelenik képzeletének gazdagsága, kreativitása. 

5.5. Mozgás 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, 

formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató

és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív 

fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló 

gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az 

értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos 

szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, 

kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az 

irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének - a pozitív énkép, 

önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás - fejlődésére. 

A spontán - a játékban, azon belül a szabad játékban - megjelenő mozgásos 

tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az 

egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget 

kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos 

játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 

!& & iJ 



Az óvodapedagógus feladatai 
• A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése. 

• A mozgáson keresztül értelmi és szociális képességek fejlesztése. 

• Középpontban a tartásjavítás és a mozgásügyesség fejlesztés (prevenciós szemlélet). 

• Képességfejlesztés a gyermekkor mozgásfejlődési jellemzőinek figyelembevételével. 

• Inger gazdag környezet biztosításával, sokoldalú és megfelelő intenzitású fejlesztés 

(mennyiség és minőség összhangjával). Az óvoda játszókertjének kihasználása. 

• Koordinációs képességek: a két test fél mozgásának összerendezése, a testtudat 

fejlesztése (testkép és testfogalom, testséma), az alakmozgások koordinációjának 

javítása, valamint a szem- kéz koordináció. 

• A mindennapi, levegőn történő szabad mozgás biztosítása. 

• A mindennapi szervezett mozgás biztosítása. 

• Edzés, testnevelés foglalkozások kiscsoportban és középső csoportban a 

csoportszobában, nagycsoportban az iskolai tornateremben, kis és nagymozgásos 

játékok, mozgás koordináció, lábboltozat erősítő gyakorlatok. 

• A térpercepció fejlesztése. 

• Életkornak megfelelő terhelés, állóképesség fejlesztése. 

• A nagycsoportosok számára az óvoda által szervezett úszásoktatás megszervezése 

A testi képességfejlesztés eredményei az óvodáskor végére: 

• az életkori sajátosságoknak megfelelő erőnlét, gyorsaság, hajlékonyság és ügyesség 

jellemző a gyerekekre. Állóképességük jó, pszichés reakciókészségük átlagos. 

• a megfelelő téri orientáció, ezen belül a testséma kialakulása, a személyes tér 

megfelelő észlelése jellemzi. Képessé válik a személyes és közös tér megélésére 

nagymozgásokon keresztül, érett mozgáskoordináció és megfelelő spontán 

dominancia jellemzi. A szem - kéz - láb - mozgáskoordinációja érett, a szem vagy 

kéz spontán dominanciája adott helyzetekben megfelelő. 

5.6. A külső világ tevékeny megismerése- benne a 
matematikai tapasztalatszerzés 

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb 

természeti-emberi-tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 
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felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, 

tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a 

tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét. 

A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, 

ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a 

mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és 

mennyiségszem lélete. 

Fontos, hogy a környezeti nevelés helyi sajátosságokra épüljön. Természet adta lehetőségünk, 

. hogy lakóhelyünkön minden megtalálható, ami egy óvodás gyermek számára érdekes lehet, 

tapasztalatszerzésre alkalmas. Hegyek, erdők veszik körül lakóhelyünket, forrástól folyóig 

változatos vizes élőhelyekkel rendelkezünk, és bármerre tekintünk, műemlékeken akad meg a 

szemünk. A gyakori természetjárás, kirándulás alkalmat jelent értékeink felfedezésére. 

Megtanulják tisztelni a természetet, megismerik és megszeretik településük csodáit. 

Gyarapodnak ismereteik a világról és segíti őket annak megértésében, hogy ők hogyan 

illeszkednek a világba. 

Itt fejlődnek legjobban ismereteik, és nem utolsósorban a nagy és finommotoros mozgások. A 

szűkebb és tágabb lakókörnyezetben tett séták valódi felfedezést és tapasztalatszerzést 

biztosítanak a gyerekeknek számára. A kinti környezetet a csoportszoba kiterjesztésének 

tekintjük, ahol a tevékenységeket éppen olyan körültekintéssel kell megtervezni mint odabent. 

A környezet megismerése magába foglalja: 

• a természet, a társadalom ismeretét 

• környezetvédő szemlélet kialakítását 

Az óvodapedagógus feladata: 

• tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését. 



• Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett 

tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel 

szokásainak alakítására 

• segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a 

kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés 

érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, 

alakítására 

• a szabadtéri tevékenységeket kapcsolja össze ismeretszerzéssel 

• éljen a település adta lehetőségekkel, szervezzen kirándulásokat, 

• hagyományaink szerint a „ Természet ünnepeiről" témahét keretén belül emlékezzen 

meg ( Álatok, Víz, Föld, Madarak és fák napja) 

• biztosítsa a minél változatosabb tapasztalatszerzést, felfedezést 

• személyes érdeklődése legyen minta a gyermek számára 

Matematikai nevelésünkkel hozzájárulunk a gyermekek személyiségének alakulásához, a 

képesség fejlesztéséhez, alapot biztosítva az élethosszig tartó tanuláshoz. 

Tartalmait elsősorban a gondolkodásfejlesztés jelenti. 

A környezet megismerése során a gyermekek által szerzett tapasztalatok, ismeretek 

matematikai jelentéssel is bírnak. 

Az élő és élettelen valóság megismerő folyamatában fölfedezhetők azok formai és mennyiségi 

sajátosságai is. A gyermekek a környezetükön végzett közvetlen tevékenységek során egy életre 

szóló matematikai tudást és kompetenciát szereznek. 

Az óvodapedagógus feladata: 

• Segítse a gyermeket a hétköznapi tárgyak, események megfigyelésében. 

• Érdekes anyagokat kínáljon a további játékhoz, munkához. 

• Segítse a gyermekek felfedezéseit jól megtervezett tevékenységekkel. 

• Személyes érdeklődése, kíváncsisága legyen minta a gyerekek számára. 

• Jellemezze a tudatos tervszerűség (logikusan szerkesztett, egymásra épülő, 

állandóan bővülő tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása). 

• Tudjon „együtt gondolkodni„ a gyermekkel. 

• Konstruktivitást igénylő feladatokat, problémahelyzeteket kínáljon. 



• A fejlesztés a gyermek egyéni fejlődéséhez igazodjon. 

• Konkrét élményeken keresztül a matematikai nyelv fejlesztése. 

Fejlődési jellemzők óvodáskor végére: 

Környezeti és matematikai nevelés terén: 

Megkülönböztet különböző anyagokat melyeket különböző szempontok szerint csoportosít. 

Megfogalmazza, hogy a különböző anyagok felülete lehet sima- érdes, hideg- meleg, valamint 

szilárd és folyékony. Figyelmének időtartama és terjedelme tekintetében képes hosszabb ideig 

tevékenykedni Gyakran kitart feladata mellett még akkor is, ha nehézséggel találja szembe 

magát. Elkezdett tevékenységeit általában be is fejezi. Figyelemmel kíséri és reagál arra, hogy 

mi történik körülötte, megfigyelve a környezetében zajló változásokat. Érdeklődésének 

irányultsága és területei vonatkozásában általában érdeklődést és vágyat mutat a megismerésre, 

észrevesz és szívesen gyűjt különböző apró és egyéb tárgyakat. Kérdéseket tesz fel tárgyak, 

események és történések iránt. Egyre gyakrabban von le következtetéseket megfigyeléseiből. 

Egy - egy tevékenység előtt összegyűjti azokat a tárgyakat amelyekre szüksége lesz. 

Problémahelyzetben kis segítséggel általában egy megoldásnál többet is talál. Bizonyos 

eseményekből és folyamatokból képes következtetni arra, mi is fog történni. A tárgyakat fizikai 

tulajdonságaik szerint képes osztályozni, szívesen vesz részt becslésben, számlálásban és 

párosításban. A számneveket rendszerint jól használja. Megjegyzi és tapasztalatokat gyűjt a 

formák világából. Megmutatja a fél és egész dolgokat, észreveszi hogy a dolgok egy része 

formailag összetartozik Játékában és különböző tevékenységei során megfigyel ok - okozati 

összefüggéseket. Tájékozottságát jellemzi, hogy időfogalma kialakult, jól tájékozódik a napi 

tevékenységek egymásutániságában. Tudja saját és szülei nevét, valamint lakcímüket. A 

főfogalmak szerint azonosít tárgyakat mely fogalmak nevét többnyire helyesen alkalmazza 

beszédében. 

5.7. Munka jellegű tevékenységek 

A munka a tapasztalatszerzés, az együttműködés képességének, a céltudatosságnak, az 

önállóságnak és az önfegyelemnek az alakítója, ugyanakkor, fejleszti a gyermekek mozgás és 

kontaktusteremtő készségét, számtalan ismeretet közvetít és szocializál. 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység - az 



önkiszolgálás, a segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, 

értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi 

vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás. 

A gyermek munka jellegű tevékenysége: 

• örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység; 

• a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges 

attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a 

felelősség, a céltudatosság alakításának fontos lehetősége; 

• a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások 

elismerésére nevelés egyik formája. 

A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való 

együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten 

fejlesztő értékelést igényel. 

Célunk a munka jellegű feladatok megszerettetése, az elvégzett munka becsületére nevelés. 

A tevékenységek során a gyerekek felelősség érzetének alakítása, a gyerekek önállóságának, 

magabiztosságának erősítése. Fontos a példamutatás, az igényesség, az, hogy jó kedvvel 

végezzük munkánkat, és dicsérjük a gyermekeket. 

Az óvodai munka a szervezett tanulás előfutára, amelyben a teljesítmény szerepe meghatározó. 

Az addig vezető út pontos szabályait be kell tartani az eredmény érdekében, nem lehet 

abbahagyni félúton, mert akkor nem jön létre a produktum. 

Klasszikus munkafajták gyakorlatunkban: 

• az önkiszolgálás 

• az alkalomszerű munkák, melyeket a gyerekek általában önként és szívesen vállalják. 

Pedagógiai szempontból az önkiszolgáló munka gyermekeink preferált tevékenysége, mivel a 

szokások hosszú folyamatban, sokszori, hasonló körülmények közötti gyakorlással szilárdulnak 

meg. 

A hagyományos naposi munkát célszerűen más tartalommal töltünk meg, pl.: szobanövények 

ápolásával, a kiskertben végzett munkával, egy-egy játszóterület rendben tartásával. 

A belső és külső környezetben végzendő munkák feltételeinek megteremtése az óvónő feladata. 



5.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett 

tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az 

ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált 

környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi 

formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg. 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet 

megteremtése során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. 

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató 

tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

• az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások 

alakítása, 

• a spontán játékos tapasztalatszerzés; 

• a játékos, cselekvéses tanulás; 

• a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

• az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 

• a gyakorlati problémamegoldás. 

• Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel 

segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

• Olyan játékos helyzetek és tanulási alkalmak teremtése, hogy ugyanaz a tevékenység 

vagy összefüggő tevékenységsor mind a gyermekek egyéniségének, mind pedig 

fejlettségi szintjüknek megfelelően kösse le érdeklődésüket, és aktív szellemi-testi 

energiáikat. 

• Differenciálás, inkluzívitás és integráció a játékban való tanulás folyamatában 

• Úgy tervezze meg a tevékenységeket, hogy azok minél több érzékszervre hassanak: 

látás, hallás, mozgás, és a verbális kommunikáció stb. együttesen szolgálják a 

tanulást. 



• Az éppen aktuális játéktémáknak megfelelő játék feltételek megteremtése (élmény, 

eszköz, hely, idő, tér). 

• Élmények biztosítása (pékség, gyógyszertár, bolt, zöldséges üzlet, fodrászat, posta, 

könyvtár, cukrászda, iskola). 

• A gyermekek reakcióinak tanulmányozása. 

• A holtpontra jutott tevékenységek továbblendítése. 

• A gyermek meg nem oldott konfliktusainak feloldása. 

• Közös szabályok megbeszélése. 

• Szükség szerint szerepvállalás. 

• A választás lehetőségének biztosításá. 

• A játéktevékenységek adjanak lehetőséget a szabályalkotásra, az önálló 

gondolkodásra. 

• Amilyen gyakran csak lehet, tervezzen az óvónő cselekedtető és gondolkodtató 

tevékenységeket annak érdekében, hogy felkeltse a gyermekek érdeklődését, 

kíváncsiságát, erősítse a gyermekek szándékait és kezdeményezéseit. 

• Biztosítsa, hogy a szabad területen a gyerekek önállóan játszhassanak, csendes 

foglalatosságot is végezhessenek 

• Legyen elég eszköz a „hadakozások" elkerülésére 

• Ne legyen semmiféle veszélyes anyag, vagy eszköz az udvaron 

• Legyen a közelben mosdási lehetőség 

• Figyelemfelhívás a biztonságos játék szabályaira 

• A szabadtéri tevékenység összekapcsolása tanulással, ismeretbővítéssel 

6. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ 
ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

Óvodai nevelésünk a gyermek középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkcióját tekinti 

elsődleges feladatának. A gyermeki személyiséget úgy definiáljuk, mint az egyedi, 

megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető indivídum és szociális lény aktivitását. A 

gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a belső fejlődés, érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. 



Óvodánk, mint nevelő intézmény a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, 

fejlesztésére törekszik. Tehát nem csupán megengedjük, hogy a gyermek fejlődjön, nem csupán 

passzívan szemléljük ezt a fejlődést, hanem elősegítjük azt. 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 

átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá 

szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a 

fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 

átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá 

szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a 

fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 

amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához: 

• A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. 

• Teste arányosan fejlett, teherbíró. 

• Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. 

• Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll 

az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás 

megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri 

észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a 

térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél: 



• az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a 

felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

• megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a 

figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, 

• a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van. 

Az egészségesen fejlődő gyermek: 

• érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; 

• gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő 

tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használ, különböző 

mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat 

azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek, végig tudja 

hallgatni és megérti mások beszédét, 

• elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, 

szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; 

• ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; 

• ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását 

és védelmét; 

• felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. 

• Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási 

formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, 

megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan 

egészségesen fejlődő gyermekkedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító 

elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel 

és gyermektársaival. 

A szociálisan érett gyermek: 

• egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését, 

• feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a 

feladatok egyre eredményesebb - szükség szerint kreatív - elvégzésében nyilvánul meg; 



• kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt 

a tevékenységet. 

A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata a gyermeki személyiség hannonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével 

végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk: 

• A (tanult) motívumok kialakításának, mivel a motívumok segítik az embert döntései 

meghozatalában. 

• A képességek fejlesztésének, mert a képességektől függ a döntések kivitelezésének 

eredményessége. 

Nevelőmunkánk során olyan motívumokat és képességeket kell fejlesztenünk, melyek 

eredményeként gyermekeink döntései megalapozottak lesznek, s döntéseik kivitelezésében 

pedig eredményesek. 

Célunk a gyermeki személyiség komplex fejlesztése, mely magában foglalja az értelmi 

képességek fejlesztése mellett a gyermek önmagához, és a különböző közösségekhez való 

viszonyának fejlesztését is. 

6.1. Célunk a tanulási motívumok fejlesztése: 

• A megismerési vágy felkeltése, a természetes kíváncsiság vágy táplálása. 

• A felfedezési vágy felkeltésére, melynek alapja a felfedeztető tanulás, a 

problémamegoldó tevékenység intenzív, élményt nyújtó folyamata. 

• Az újabb és újabb fejlesztő játékok megtanulása / megtanítása/ biztosítja, a játék, a 

játékosság kapcsán a szimuláció gazdag eszköztára pedig támogatja az egyes témák 

feldolgozását, a játékszeretet továbbfejlesztését. 

• Következetes és reális értékeléssel a szélsőségektől mentes, optimális teljesítmény 

vágy kialakítása. 



• A tanulás értelmének megmutatása olyan játékos és egyéb helyzetekben, mikor a 

gyermekek megtapasztalhatják tudásuk gyakorlati hasznát, érzékelve saját 

változásukat és fejlődésüket. 

6.2. Célunk az értelmi képességek fejlesztése: 

• A megismerés képességeinek fejlesztése, mint a megfigyelés, a kódolás képessége, a 

kísérletezés, elemzés és érvelés. 

• A beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvető funkciója a kivitelező 

tevékenység, a megismerés, a gondolkodás és a tanulás szolgálata. 

• A gondolkodás bonyolult képességtendszerének fejlesztése, mint a viszonyítás, az 

általánosítás és osztályozás, valamint a problémamegoldás. 

• A tanulási képesség fejlesztése az értelmi képességek fejlesztésével: a tapasztalati és 

értelmező, valamint az önálló és szociális tanulási módok során. 

6.3. Célunk a segítő életmódra nevelés, a szociális fejlesztés 

Gyermekeink különböző családi háttérrel különböző közösségekben élnek. Többen tagjai 

például etnikai csoportoknak, szüleik által vallási felekezeteknek, nemzetiségnek, egyúttal 

tagjai a magyar nemzetnek. A gyermekek az óvodában is tagjai egy az óvodai, a fejlesztési 

folyamatban pedig gyakran egy-egy kisebb csoportnak, valamint a teljes óvodai közösségnek. 

A későbbiek során személyes kapcsolataik egyre inkább át meg átszövik egész életüket. Ahhoz, 

hogy képesek legyenek beilleszkedni a különböző szűkebb vagy tágabb csoportokba és 

közösségekbe, és ezekben megtalálják helyüket, fejleszteni szükséges képességeiket és 

szociális motívumaikat. 

6.4. Célunk a szociális képességek fejlesztése 

• Szociális kommunikációs képességek fejlesztése, mint a kommunikáló felek 

aktivitásának: azaz érzelmi állapotának, magatartásának és viselkedésének aktuális 

befolyásolási képességének fejlesztése. 

• A kötődés képességének fejlesztése, melynek gazdagsága, ereje és minősége 

meghatározza a szociális életminőséget, a szociális viselkedést, és a személyiség 

szociális fejlődését. 



• Csoportlétre, szervezeti és társadalmi létre való képesség megalapozása és 

fejlesztése a gyermekeink életkorához illeszkedő ünnepeink megünneplése, 

versenyek, és számos, az óvodai életre jellemző helyzetek során. 

• Az együttműködés, a vezetés és a versengés képességeinek megalapozása és 

fejlesztése a segítő együttműködés rendszeres alkalmazásával, a segítő nevelői 

magatartás megtapasztalásával, valamint a mozgásos és a különböző versenyjátékok 

gyakorlása során. 

6.5. Célunk az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes 
fejlesztés 

Az embernek önmagával harmóniában kell élnie. Ennek feltétele, hogy testileg-lelkileg 

egészséges legyen: meg tudja őrizni, helyre tudja állítani jó közérzetét, stabilizálni, védeni tudja 

önmagát: optimális legyen személyiségének működése, fejlődése. E funkció, e célok 

eredményes és hatékony szolgálata azt feltételezi, hogy képes lesz a személyes érdekeket 

szolgáló döntéseket meghozni, azokat végrehajtani és megvalósítani. 

A személyre szóló nevelés végső célja az önfejlesztő személyiség, az önfejlesztésre nevelés. Ez 

magában foglalja az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést és az én, a személyes tudat 

kialakulásának, fejlődésének segítését. 

Óvodai nevelésünk célja, ezen képességek megalapozása. 

6.6. Célunk az egészséges és kulturált személyiség fejlesztése érdekében 
személyes motívumok kialakítása 

• Az önkiszolgálási motívumok közé tartozó biológiai szükségletek, a komfortszükséglet 

a mozgás és élményszükséglet. 

• Környezettudatos magatartási formák kialakítása 

• Önvédelmi motívumok fejlesztése az egészséges életmódra nevelés, a konfliktusok 

kezelésére történő nevelés kapcsán. 

• A szuverenitás motívumainak kialakítása, mint az önállósulási és öntevékenységi vágy. 

• A reális, a képességeket is figyelembe vevő teljesítményértékelés eredményeként az 

önértékelési motívumok fejlesztése, mint az önbizalom és az önbecsülés. 



6. 7. Célunk a személyes képességek fejlesztése 

• Az önellátási képességek megfelelő szintű fejlesztése az egészséges és kulturált étkezés, 

öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet, és a környezet adta 

munkatevékenységek kapcsán. 

• Testi képességek fejlesztése: kondicionálás, koordinációs képességek. 

• Az önvédelmi képesség, mint egészségvédő és identitásvédő képességek fejlesztése. 

• Az önismereti és önértékelési képességek fejlesztése. 

6.8. Célunk a speciális kompetenciák, fejlesztése 

Valamennyi speciális kompetencia alapja az alkotó képesség, és a kompetenciának megfelelő 
tehetség. Ahányféle speciális kompetencia, annyiféle tehetség is létezik. 

• Célunk az általános alapok fejlesztése, a tehetséges gyermekek felismerése, fejlődésük 
elősegítése és támogatása. 

• Óvodánkban a tehetséges gyermekek fejlesztését a gyermekek közötti különbségeket 
figyelembe vevő differenciált foglalkoztatással tudjuk megvalósítani. 

6.9. Célunk a játékon (a gyermekek alaptevékenységén keresztül) 

keresztül tudományosan és sokoldalúan közvetíteni az ismereteket. 

6.10.Célunk, hogy a nevelés és fejlesztés a gyermekek és felnőttek 

számára egyaránt nyugodt légkörben, és megfelelő feltételek mellett 

történjen. 

6.11.Célunk a hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése, 

különös tekintettel a veszélyeztetett, valamint a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekekre. 

6.12.Célunk, hogy az óvodapedagógusok és a munkájukat segítő 

személyzet tudása legjavát adva, ismereteik folyamatosan 

bővítésével neveljék és fejlesszék a rájuk bízott gyermekeket. 

6.13.Célunk a szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvoda 

fejlesztési folyamatában. 



6.14.Célunk, hogy partnereink elégedettségére, velük együttműködve 

végezzük munkánkat. 

Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához, 

melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre. 

7. INKLUZÍV PEDAGÓGIA 

7 .1. Differenciálás-hátránykompenzálás, 
tehetséggondozás 

Az óvodás korú gyermekek fejlődésbeli eltérései olykor szembetűnőek. Az életkori szakaszok 

hasonló jelenségeket, fejlettséget eredményeznek, de a hasonlóság mögött gyakran eltérő 

szintek fedezhetők fel. Individualizáló programunk a gyermekek, egyének közötti különbségek 

felismerésére épül, minden gyermeket figyelembe véve a maga fejlődési szintjén. Ennek 

megfelelően a gyermekek ismeretében egyéni célokat tűzünk ki az egyéni erősségek és igények 

figyelembe vételével. 

A logopédiai munka az anyanyelvi neveléshez kapcsolódik, annak része és segítője. Az 

anyanyelvi nevelést az óvónő és a család végzi, a logopédus munkája annak kiegészítője, 

segítője. Jelentősége abban van, hogy saját módszereivel elősegítse az alakilag és tartalmilag is 

megfelelő beszéd kialakulását a gyermekeknél. 

Évente logopédiai szűrés eredményeként részesülhetnek logopédiai fejlesztésben az arra 

rászoruló gyermekek. A szűrés a nagycsoportban történik, célja, hogy időben elkezdődhessen 

a logopédiai fejlesztés. A beszédhiba súlyosságát figyelembe véve elég idő legyen arra, hogy a 

beiskolázásig a beszéd alkatilag is megfelelő legyen. 

A fejlesztő feladatai: 

• A beszédhibás gyermekek folyamatos kiszűrése 

• Beszédhibák javítása a logopédia speciális módszereivel 

• A beszédhiba megszüntetése által a gyermekek családi, óvodai és iskolai 

beilleszkedésének elősegítése. 



A sikeres fejlesztés érdekében nagyon fontos az óvodapedagógussal és a családdal fenntartott 

szoros kapcsolat. 

A tehetséges gyermekek fejlesztését elsősorban a gyermekek közti különbözőségeket 

figyelembe vevő differenciált foglalkoztatással valósítjuk meg. 

7 .2. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

A sajátos nevelési igényű gyermekek intenzív megsegítésének, többirányú kezelésének, 

integrált óvodai nevelésének és differenciált beiskolázásának problémája az utóbbi időszakban 

egyre hangsúlyosabb kérdésként vetődik fel. A korai felismerés és fejlesztés gondolata a 

nemzetközi és hazai köztudatban egyre fokozottabban szerepet játszik, hatása a törvényi 

változásokban realizálódik. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének felvállalásával kielégítjük a körzetünkben 

élő, sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteit. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelésének felvállalását erősíti egyrészt 

a pedagógiai programunk filozófiája, másrészt a Pedagógiai Szakszolgálattal való 

kapcsolatunk. Az óvoda megkezdését követően a fejlődés bármely szakaszában felmerül a 

gyanúja, az óvoda a szülővel megbeszélve kéri a Szakszolgálat vizsgálatát, vagy a megfelelő 

szakértői bizottság szakvéleményét. 

A sajátos nevelési igényű gyerekekjogai 

• A sajátos nevelési igényű gyermek különleges gondozás keretében, állapotának 

megfelelő pedagógiai, és speciális irányú ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 

igényjogosultságát megállapították. 

• Amennyiben a gyermek tankötelezettségét sajátos nevelési igénye miatt nem tudja 

teljesíteni, attól az évtől, amelyben az 5. életévét betölti, az óvodai nevelési év első 

napjától kezdődően a fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésben vesz részt 

(továbbiakban, a fejlesztő felkészítésben való részvételi kötelezettség: képzési 

kötelezettség.) A képzési kötelezettség a tankötelezettség fennállásának végéig tart. A 

képzési kötelezettség idejének meghosszabbításáról a szakértői és rehabilitációs 

bizottság dönt. 



A sajátos nevelési igényű gyermek szülőinek joga és kötelessége 

• A szakértői vélemény eredménye alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási 

intézménybe írassa. 

7 .3. A fejlesztés feltételrendszere 

Személyi feltételek biztosítása 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését szolgáló szakmai kompetenciák biztosítása: 

A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztését - a törvényi elvárásoknak 

megfelelve - speciális szakember végzi. 

A gyermekekben rejlő lehetőségek optimális kibontakoztatása érdekében nevelőtestületünk, és 

a gyermekek fejlesztésével foglalkozó szakemberek legjobb tudásuk szerint kínálják fel a 

gyermekek számára szükséges kompetenciákat, és a fejlettségi állapotuknak megfelelő 

műveltséget. E célok megvalósítását segítik: 

• A fejlesztés stratégi~a 

• A nevelés teljes folyamatát, benne az egyének fejlesztését átölelő tervezés és szervezés 

Az integrált nevelés során az óvodapedagógusok a gyermek általános és komplex fejlesztését a 

többi gyermekkel együtt, a differenciálás módszerét alkalmazva végzik. 

Az egyéni fejlesztési terveikben a szakszolgálat (logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógy 

testnevelő, pszichológus, stb.) szakmai segítségét is igénybe veszik, illetve annak 

útmutatásai alapján végzik munkájukat. 

Tárgyi feltételek biztosítása 

Intézményünk külső és belső tárgyi adottságai - néhány speciális eszköz, és az épület 

akadálymentesítésének kivételével - részben megfelelnek a sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrált neveléséhez szükséges feltételeknek. 

Az egyéni fejlesztés színterei: 

• Logopédiai foglalkoztató szoba (ideiglenesen megoldva). 



7.4. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének céljai 

A normál pedagógiai célokkal megegyezők, csupán az egyéni állapottól függően térnek el attól. 

Speciális részcélokkal egészülnek ki annak érdekében, hogy az egyes területeken korlátozott 

gyermekek is a lehető legnagyobb önállóságot érjék el, így tevékeny tagjává váljanak 

környezetüknek, majd később a társadalomnak. 

Célunk a megfelelő érzelmi biztonság nyújtásán túl egy olyan feltételrendszer biztosítása, 

amely figyelembe veszi a sérülés változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális 

nevelési szükségleteket, a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, szociális, értelmi érettség 

kialakítása, az iskolában történő beválás érdekében. 

Ennek érdekében törekedni kell a kommunikációs tapasztalatszerzés belülről jövő igényének 

kialakítására, az akadályozottság, hátrány leküzdésének késztetésére, a pozitív 

személyiségjegyek, képességek megismertetésére. 

Fejlesztő munkánk irányai 

Nevelő és fejlesztő munkánk során segítünk a gyermekeknek feldolgozni és megérteni: 

• A tárgyi világot a gyermekekhez közel álló tevékenységeken keresztül. 

• Az emberi környezet nyújtotta információt a játékokban, mesékben, szerepekben és 

közösségi eseményekben való részvételen keresztül. 

• A logika és matematika világát játékos szituációkban mérésen, összehasonlításon, 

számoláson, sorba rakáson válogatáson és csoportosításon keresztül. 

A kimondott szót rajzoláson, dramatizáláson, szöveghallgatáson és a kifejező készség 

gyakoroltatásán keresztül. 

Speciális fejlesztő munkánk a személyiségfejlődés valamennyi területét (testi, társas, 

érzelmi és kognitív) megcélozza, elősegítve ezzel: 

• A testi fejlődést nagy és kismozgásokon keresztül. 



• A társas és érzelmi fejlődést viták és ellentétek elsimításán, az impulzusok 

ellenőrzésén, egymás támogatásán és tiszteletén, kezdeményezésen és elfogadáson, 

megegyezésen, az anyagok megbecsülésén és a közös munkán keresztül. 

• A kognitív fejlődést problémamegoldó helyzeteken, logikai feladatokon, a 

gondolkodás megszervezésén és a véleménymondás bátorításán keresztül. 

• Az érzelmi biztonság, a speciális nevelési szükségletekhez, életkori, érési 

sajátosságokhoz igazodó támasznyújtáson túl törekszünk: 

• az interperszonális kapcsolatok,az énkép kialakítására, az önismeret fejlesztésére, 

attitűdök, normák kialakítására; 

• speciális módszerek, terápiák alkalmazásával segíteni az egyre 

pontosabb észlelést, fejleszteni a figyelem összpontosítását, a 

gondolkodást, az emlékezetet, elősegíteni a verbális és nonverbális kommunikáció 

kialakulását; 

• a tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél a mozgásra 

alapozunk. 

A gyermekek pszichikai fejlesztését a gyermekek érési folyamatához igazítjuk. Életkori 

sajátosságaiknak megfelelő eszközökkel kívánunk támaszt nyújtani az épp fejlődő pszichikus 

funkciók kibontakoztatásához és begyakoroltatásához. 

Fontosnak tartjuk hogy a gyermekek 

• Elég időt kapjanak környezetük felfedezésére. 

• Lehetőséget kapjanak egy-egy téma sokoldalú megközelítésére és megismerésére. 

• Biztonságos környezetben fedezhessék fel saját érzéseiket, követhessenek el hibákat 

és oldjanak meg konfliktusokat. 

• Alkalmat kapjanak a választásra az egyes foglalkozások közül. 

• Helyet kapjanak munkáik kiállítására. 

A speciális fejlesztés az alábbiakra épít: 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek mintaként tekintik és érzelmileg kötődnek ép 

kortársaikhoz. Ez részükre spontán létrejövő húzóerőt jelent. Énképük és 

önértékelésük pozitív irányba fejlődik, csökken a függőségi beállítódásuk, nem 

hatalmasodik el rajtuk a sérültség tudata. 

• Az ép gyermekek részéről a gyermeki előítélet mentességre építünk. Ezzel a 

természetes elfogadó attitűd kialakulásának alapjait célozzuk meg. 



• A társas kapcsolatok során a gyermekekben kialakul a másság természetesnek 

tekintése, valamint a másik pozitív tulajdonságainak értékelése 

Az óvodapedagógus feladatai 

• A probléma észlelése I szűrés 

• Szülők tájékoztatása I bevonása 

• Megfelelő szakember megkeresése I szakvizsgálat kezdeményezése 

• Az óvodapedagógus és a speciális fejlesztő együttműködése I egyéni fejlesztési terv 

szerinti differenciált foglalkoztatás 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését segítő kapcsolataink: 

• Együttműködés a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal 

• Szakmai együttműködés a Szentendrei Pedagógiai Szakszolgálattal 

8. A PROGRAM SPECIÁLIS ELEMEI 

A német nemzetiségi nevelés és az egészségfejlesztés kiegészítő program 
alapján folyik. Mindkét kiegészítő program szerves része a Pedagógiai 
programnak. 

Ünnepeink lebonyolításában kihasználjuk környezetünk adta 
lehetőségeinket 

• A nagycsoportosok „ Ovibúcsúját" lehetőség szerint a Királyi palota lovagtermében 

is megrendezhetjük. 

• A német hagyományokat követve „ Tütébe" csomagolt ajándékkal lepik meg őket a 

középsős óvó nénik 

• A műsor végén megvendégeljük a gyerekeket. 

• Az óvodai életük utolsó napján a nagyok a velük foglalkozó felnőttekkel egy éjszakát 

is az óvodában töltenek. Közös vacsorakészítés, éjszakai túra, „bátorság próba" teszik 

felejthetetlenné ezt a napot. 



• Minden évben Márton napján, - sötétedés után- saját készítésű lámpácskákkal 

vonulunk végig Visegrád Fő utcáján, majd a Milleniumi kápolna mellett, vagy a 

Rendezvénytéren libakeresős játékot játszunk. A szülők segítségével a gyerekeket és 

a családokat vendégül látjuk. 

• A Mikulás minden évben lovas kocsin érkezik, majd valamennyi gyermeket felültet 

maga mellé, így megyünk egy- egy kört vele az utcákon. 

• Karácsonykor mindhárom csoport külön-külön fenyőfát díszít. Délelőtt közös 

gyertyagyújtás történik, majd közben mindhárom csoportba „megérkeznek,, az 

ajándékok is. 

• A Farsangra minden csoport külön keszül, közös jelmezekkel, egy-egy téma 

választásával. A jelmezkészítésbe a szülők segítségét is ké1jük. A díszletek, játékok 

mind az adott témához kapcsolódnak. 

• Lehetőség szerint természetismereti foglalkozásokat szervezünk a Mogyoró- hegyen. 

• Tematikus hét keretében évi két alkalommal nemzetiségi hetet szervezünk. 

• „Sommerfest" hagyományőrző nappal kezdjük a nyári életet. 



8.1. A német nemzetiségi nevelés 

1. A német nemzetiségi óvodai nevelés célja és feladatai 
1.1. Célunk 

1.2. A célok megvalósítását szolgáló feladatok 

2. A német nemzetiségi óvodai élet megszervezése 

2.1. Személyi feltételek 

2.2. Tárgyi feltételek 

2.3. Gyermekcsoport szervezése 

2.4. Szervezeti keret /napirend, heti rend/ 

2.5. Hagyományok, ünnepek a német nemzetiségi nevelés terén 

3. Feladatrendszer, a német nemzetiségi óvodai nevelés általános 
feladatai 

3 .1. Egészséges életmód alakítása 

3.2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

3.3. Anyanyelvi, értelmi-, nyelvi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

4. Az óvodai élet tevékenységi rendszere 

Tevékenységek megszervezése 

4.1. Játék 

4.2. Külső világ tevékeny megismerése 

4.3. Mozgás 

4.4. Verselés, mesélés 

4.5. Ének, zene, énekes játékok 

4.6. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

4. 7. Munka jellegű tevékenységek 

4.8. A tevékenységben megvalósuló tanulás 

s. Sikerkritériumok, a német nemzetiségi kétnyelvű nevelés 
várható fejlődési jellemzői az óvodáskor végére 



6. Szülőkkel való együttműködés formái, tartalma 

7. Az óvoda egyéb kapcsolatai 

A német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés létjogosultságát a településen megjelenő 

hagyományok, társadalmi igények indokolják. Ennek okán 1981. szeptember 01-től német 

nemzetiségi nevelés indításával, majd azt követően megszakítás nélkül valósítjuk meg a német 

nemzetiségi nevelést. Korábban a német nyelvet jól beszélő óvodapedagógusok kiegészítő 

továbbképzés keretén belül fejlesztették tudásukat. 2013-tól két óvodapedagógus elvégezte a 

német nemzetiségi óvodapedagógus képzést, majd 2015-től üres álláshely betöltésével már 

mindhárom csoportban szakképzett óvodapedagógusokkal valósul meg a nemzetiségi 

kétnyelvű óvodai nevelés. 

A német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodai csoport indítása a gyermekek 

számára mindkét nyelv (magyar, német) fejlesztését szolgálja. 

A kétnyelvű német nemzetiségi nevelés a Pedagógiai programunkba integrálódva, annak 

szerves részeként valósul meg, ezért a pedagógiai program kiegészítéseként a német nyelvű 

nevelés specialitásait fogalmazza meg. 

1. A német nemzetiségi óvodai nevelés célja és feladatai 

1.1. Célunk, hogy: 

• A Pedagógiai programban megfogalmazott célokon túl, az óvodáskorú gyermekek 

életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségi szintjének figyelembevételével, 

differenciálva, a hagyományok felkutatása, megteremtése, ápolása és átörökítése 

segítségével ismerjék meg a német nemzetiség nyelvét és kultúráját. 

• A gyermekekben pozitív érzelmi viszony alakuljon ki a német nemzetiség kultúrája, 

nyelve iránt. 

• Az óvodai nevelés folyamatában a gyermekek speciális kétnyelvűség képességét 

sokoldalúan fejlesztve eljussanak a német nyelvű szituatív beszédig. 



• Az óvodás kor végére a német nyelv mindennapi életben történő, rendszeres 

alkalmazásával, használatával a gyermekek képessé váljanak a német nemzetiségi 

nyelv iskolai tanulására. 

1.2. A célok megvalósítását szolgáló feladatok: 

• A német (sváb) nemzetiségi identitástudat kialakítása, elmélyítése. 

• Az óvodapedagógus a rendszeresen visszatérő játékos, élményszerű kommunikációs 

helyzetekkel biztosítja az utánzáson ·alapuló nyelvelsajátítást. 

• A sváb kultúra és hagyományőrzés iránti érdeklődés felkeltése, a hagyományok 

tudatos ápolása. 

• A gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett, a német nemzetiséghez, 

a német nyelvhez való pozitív kötődés kialakítása, elmélyítése. 

• Az anyanyelv fontosságának tudatosításával, a német nyelvi tapasztalatok, aktív-, 

passzív szókincsállomány bővítésével minél több lehetőség biztosítása a gyermekek 

számára mindkét nyelv használatára a különböző játékszituációkban, társas 

kapcsolatokban és élethelyzetekben. 

• A gyermek nyelvismereteit az alapoktól indulva, fokozatosan egymásra építve, a 

megismerési, tapasztalási lehetőségek gazdag tárházát biztosítva, fejlesztjük, 

bővítjük, mely elősegíti , hogy a gyermekek az óvodáskor végére eljussanak olyan 

nyelvi szintre, amely alapján bizonyos nyelvi szituációkban jól feltalálják magukat, 

valamint alkalmassá válnak az iskolai nyelvtanulás folytatására. 

2. A német nemzetiségi óvodai élet megszervezése 
A német nemzetiségi óvodai nevelés a gyermek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig 

tart. 

2.1. Személyi feltételek 

A német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű csoportban a nevelő-oktató tevékenységet 

3 fő német nemzetiségi óvodapedagógus végzettségű óvodapedagógus látja el. 



2.2. Tárgyi feltételek 
A csoportszoba berendezése, felszerelése tükrözi a nemzetiségi kultúra sajátos, jellemző 

jegyeit is. 

2.3. Gyermekcsoport szervezése 

Intézményünkben a csoportok szervezése felmenő rendszerben, homogén csoportszervezéssel 

valósul meg. 

2.4. Szervezeti keret /napirend, heti rend/ 

A tevékenységek megszervezésénél elvi szempontunk a folyamatosság, rendszeresség, az 

ismétlődés, a kötetlenség, a választhatóság, és a rugalmasság. A jól megtervezett napirend segíti 

a szokások kialakulását és hozzájárul az egészséges fejlődés feltételeinek megteremtéséhez. A 

mindennapok során a játéktevékenységekre biztosítjuk a legtöbb időt, törekedve a 

tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítására. A kétnyelvű magyar- német 

nemzetiségi óvodai nevelés heti váltásban valósul meg, mely során az óvodapedagógusok a 

feldolgozásra kerülő témaköröket egymásra építve mindkét nyelven közvetítik. 

2.5. Hagyományok, ünnepek 

Az óvodai hagyományok mellet kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a német nemzetiségi 

hagyományok, ünnepek gyermekközelivé tételének. A német nemzetiségi nevelésben 

megjelenő, hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó szokások felelevenítésével, ápolásával 

a nemzetiségi hovatartozást igyekszünk erősíteni. 

Német, sváb ünnepek, hagyományok melyekkel kiegészülnek a Fellegvár Óvoda hagyományai: 

Szeptember 

• A sváb ablak berendezése 

• csoportszobák átrendezése 

Október 

• ERNTEDANKFEST - Hálaadás a jó termésért 

mustpréselés 

látogatás a helyi (középső cs.) és a Dunabogdányi helytörténeti 

múzeumba 

• APFELTAG 



• 1. nemzetiségi hét 

November 

• MARTINSTAG-Márton napi lámpás felvonulás 

• Márton napi forgószínpad 

December 

• ADVENTSKALENDAR 

• BARBARA ZWEIG- cseresznye, szilva faág hajtatása 

• SANKT NIKOLAUS - Mikulás 

• WEIHNACHTEN - Karácsony, Adventi közös gyertyagyújtás 

• Karácsonyi mézeskalácssütő verseny 

• Sváb ablak átrendezése 

• Nemzetiségek napja (12.18.) - szereplés középső csoportban 

Február 

• F ASCHINGSDIENSTAG- Farsang 

• Tanzkranzchen 

• Farsangi fánk sütése 

• Farsangi bál- szereplés nagycsoport részvételével 

Március 

• FRÜHLINGFEST - II. nemzetiségi hét 

• tavaszkereső- „akadályverseny'', forgószínpad (barkácsolás, körjáték), virágültetés 

Április 

• OSTERN- Húsvét, húsvéti, tavaszi sváb szokások, játékok 

• 04.22. Trachttag 

• Látogatás a temetőbe a sváb síremlékhez 

• Kitelepítési emlékmű- Dunabogdány 

Május 

• MUTTERTAG -Anyák napja /Németes blokkok az Anyák napi műsorban 



• Ovibúcsú- nagycsoportosok Tütét kapnak 

Június 

• SOMMERFEST 

• / sváb történet előadása, sváb étel készítése, körjátékok, mondókák, barkácsolás 

3. Feladatrendszer, a német nemzetiségi óvodai nevelés 
általános feladatai 

3.1. Egészséges életmód alakítása 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az 

életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének 

elősegítése. 

A Fellegvár Óvoda Pedagógiai Programjában megfogalmazott célokhoz, valamint a 

megvalósítást segítő feladatokhoz alkalmazkodva fogalmazódnak meg a német nemzetiségi 

nevelés kiegészítő célfeladatai. Minden részterületen igazodva a napi élethez, a kapcsolódó 

tevékenységek, eszközök német nyelvű közvetítésével a komplexitásra törekedve, segítjük az 

aktív-, passzív szókincs bővülését, a német nyelvű életszerű kommunikáció fejlődését. 

3.2. Érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

Az óvodáskorú gyermek jellemzően érzelmi beállítódású, az érzelmek meghatározó szerepet 

töltenek be a gyermek megnyilvánulásaiban. Már az óvodába lépéskor fontos , hogy minél több 

pozitív érzelmi hatás érje a gyermekeket. A családias, nyugodt, kiegyensúlyozott csoportlégkör, 

az óvodapedagógusok elfogadó, bátorító, támogató szeretetteljes attitűdje, magas szintű 

szakmai kompetenciája könnyen kialakítja a gyermekekben a pozitív érzelmi kötődést , 

biztonságérzetet, mely cselekvésre, önfeledt játékra ösztönzi a gyermekeket. A tudatos szokás

és szabályrendszer kialakítása, következetes betartatása a gyermek számára szintén érzelmi 

biztonságot jelent. 

A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő tevékenységek 

gyakorlása. Az óvodai élet tudatos szervezése segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak és 

akaratának fejlődését, szokás- és normarendszer megalapozását. 



A gyermek nyitottságára építve az óvodai nevelés folyamatában elősegítjük, hogy a gyermek 

tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 

tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való 

kötődés alapja. 

A német nemzetiségi nevelés specialitásaiból adódóan a közös szokások, hagyományok 

kialakítása , megélése erősítik a csoporton belüli összetartozást, a német kissebséghez való 

pozitív érzelmi kötődést. A közös készülődések, ünneplések a gyermekek kommunikációs és 

szocializációs képességeit egyaránt nagymértékben fejlesztik. 

3.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 

A német nemzetiségi nyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósuló 

feladat. A német nyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása, beszélő 

környezettel, helyes mintaadással az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az 

anyanyelv, valamint a nemzetiségi nyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés 

közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése, 

a gyermek meghallgatása, a gyermeki kérdések támogatása és a válaszok igénylése által 

valósul meg. 

A német nemzetiségi óvodai nevelés is a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori 

sajátosságra, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a 

gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, 

tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről, valamint a 

nemzetiségi kultúráról. 

Az értelmi nevelés további feladatai: az értelmi képességek és a kreativitás fejlesztése, 

valamint a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, 

különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása a német nemzetiség 

nyelvén is. 

4. Tevékenységek megszervezése: 

Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv (magyar, német) használata érvényesül. A 

két nyelv használatának arányát az óvodai élet kezdetén a gyermekek nyelvismerete határozza 

meg. Az óvodai beszoktatás ideje alatt szeretetteljes, nyugodt óvodai légkört teremtve, 

amelyben a gyermeket szeretet, tisztelet övezi, a gyermekek egyéni képességeit, nyelvi hátterét 

figyelembe véve fokozatosan, játékos formában kezdődik a német nyelvi ráhangolódás a 



szűkebb környezet megismerésével, a szokás-, szabályrendszer kialakításával, gyakorlásával, 

valamint a társas érintkezés legfontosabb kifejezéseinek magyar, német nyelven történő 

megismerésével. 

Módszertani alapelveink, a nyelvelsajátítás folyamatában: 

• sikerélményhez juttatás 

• szituáció orientált nyelvtanulás 

• fokozatosság 

• rendszeresség 

• ismétlés 

• folyamatosság 

• tervszerűség 

• tudatosság 

• komplexitás 

• játékosság 

• sokoldalú megtapasztaltatás 

• cselekedtetés 

A német nemzetiségi óvodai nevelés céljai, feladatai valamennyi tevékenységi területet áthatva 

valósulnak meg. 

A kétnyelvű csoportban a nap teljes folyamán biztosítjuk a gyermekek számára a német nyelven 

való megnyilatkozás lehetőségét. 

A német nyelvi nevelést szolgálja óvodánk tartalmas, derűs, nyugodt, családias légköre. 

Az egész napos tevékenykedés során játékos formában, csoportos és egyéni kezdeményezések 

keretében biztosítjuk a német kulturális kincsekkel, nyelvvel való ismerkedést, ráhangolódást. 

Kiemelkedően fontos, hogy a kétnyelvű csoportban a gyerekeknél mindkét nyelvhez pozitív 

kötődés társuljon. 

Sokoldalú szemléltetéssel, változatos módszerekkel, játékossággal tudatos tervezéssel, 

szervezéssel válik életszerűvé a német nyelvvel való ismerkedés. 

Az óvodai élet tevékenységi rendszere 

A gyermekek legfontosabb tevékenysége a játék , mely áthatja a kétnyelvű nevelés valamennyi 

tevékenységterületét. A játékot a gyermek legjellemzőbb életmegnyilvánulásának, az iskola 



előtti kor leghasznosabb fejlesztő alaptevékenységének, nevelési eszközének, módszerének, 

szervezeti keretének, formájának tekintjük. 

A különböző tevékenységformák változatos alkalmazása biztosítja a gyermekek sokoldalú 

tapasztalatszerzését, a környező világ tevékeny, élményszerű megismerését, beszédkészségük 

fejlesztését, a nemzetiségi kultúrával való ismerkedést és az eredményes kétnyelvű nevelést. 

4.1. Játék 

A kétnyelvű nevelésben kiemelkedő szerepe van a játéknak, mely sok lehetőséget nyújt a nyelvi 

ismeretek önkéntes reprodukálásához. A napi játékszituációkban megjelenő lehetőségeket 

kihasználva ,a német nyelvű kommunikációra való ösztönzés érdekében, mintát nyújtva, 

kedvező feltételeket biztosíthatunk a német nyelv gyakorlásához. 

Az egyes játélfajtáknál megjelenő német nyelvi megnyilvánulás lehetőségei: 

• gyakorló játék során a játékeszközök, egyszerű cselekvések megnevezése, 

• konstruáló játék közben a felhasznált eszközök, anyagok, és a velük folytatott 

tevékenységek megnevezése, 

• szabályjáték során a szabályok rövid ismertetésével a passzív szókincs növelése, 

• szimbolikus-, és szerepjáték, bábozás, dramatizálás folyamán a párbeszédek, szituációk 

eljátszásával a mindennapi kommunikálás, a német nyelv gyakorlása valósul meg. 

• német népi játékok segítségével, melyek tartalma, formája rendkívül sokrétű, továbbá 

visszatükrözik a német nemzetiség életmódját, gondolat és érzésvilágát, a gyermekeknél 

a szókincsbővítésen túl a nemzetiségi kultúrához való pozitív kötődés is kialakítható. 

4.2. Külső világ tevékeny megismerése 

A Pedagógiai program kiemelt jelentőségű területe a környezeti nevelés, mely a játék mellett 

teljes egészében áthatja a mindennapi óvodai tevékenységeket. A gyermekeket körülvevő 

természeti, társadalmi környezet sokszínű lehetőséget biztosít a német kisebbség kultúrájához, 

hagyományaihoz való kötődés elősegítéséhez, valamint az aktív-, passzív német szókincs 

bővítéséhez. 

Közvetlen , élményszerű tapasztalat és ismeretszerzés során nagymértékben fejlődik a 

gyermekek kommunikációs képessége is. A témakörök feldolgozása során gazdagodik német 

nyelvi szókincsük, mely lehetővé teszi , hogy a gyermekek a tevékenységek során a megszerzett 

ismereteiket a német kisebbség nyelvén is visszaadják. 



A gyerekek megismerkednek a német szokásokkal, kultúrával, népviseleti hagyományokkal, 

tárgyi jellemzőkkel, megtanulják ezek tiszteletét, megbecsülését. 

4.3. Mozgás 

Intézményünk adottságait kihasználva a gyermekek a szabad mozgás során , valamint a 

szervezett mozgástevékenységek keretében megismerkednek a tevékenységekhez használt 

eszközök, térformák,járásformák, vezényszavak német nyelvű megnevezésével. A német népi, 

mozgásos gyermekjátékok szervezése is hozzájárul a gyermekek mozgásigényének sokoldalú 

kielégítéséhez, valamint a német nemzetiségi kultúra mozgáselemeinek megismeréséhez, 

elsajátításához. Az óvodáskorú gyermek fejlődésében elsődleges szerepe van a mozgásnak, 

mivel a testi képességeken túl az értelmi képességek fejlődésére is kihat, ennek következtében 

a gyermek cselekvéssel, mozgással összekötve könnyebben, indirekt módon sajátítja el, érti 

meg a német nyelvet. 

4.4. Verselés, mesélés 

A nemzetiségi kultúrkincsből és a német nép kultúrájából válogatott irodalmi alkotások (versek, 

mesék) közvetítésével, tudatos felhasználásával a gyermekek számára a német nyelv 

elsajátításának lehetőségeit tesszük komplexebbé, továbbá identitástudatuk alakulását segítjük 

elő. A nemzetiségi nevelés a kultúra átörökítése szolgálatába állítja a verseket, meséket. Az 

intellektuális értékek a hagyományok gazdag tárházát hozzák közel a gyermekekhez, melyen 

keresztül formálódik személyiségük, identitástudatuk. A nyelvi nevelés nagy jelentőségű 

területe, ezért az óvodai nevelés egész folyamatában a kommunikáció, a beszéd, a gondolkodás 

fejlesztésének legfőbb eszközévé válik A verseken, meséken keresztül a gyermekek érzelmi, 

értelmi és etikai fejlődését segítjük elő. 

4.5. Ének, zene, énekes játékok 

A nemzetiségi kultúrkincsből válogatott, mondóka anyag, dalanyag, zene, népi játékok , 

táncok tudatosan felépített tematikája segítségével nagymértékben elősegíthető a gyermekek 

számára a német nyelv elsajátítása. A német nemzetiségi nevelés feladatainak megvalósítását 

szolgálják a változatos módon szervezett énekes játékok, zenehallgatás, hangszerbemutató. A 

sokféle énekes játék gazdag tárházat kínál a gyermekek számára a német nyelvű szókincsük 

bővítéséhez. A zenén keresztül szorosabb érzelmi kötődés váltható ki a gyermekből a német 

nyelv iránt. A zenehallgatások során találkoznak a gyermekek a német kultúrára jellemző 



J. 

hagyományos és modern zenei alkotásokkal. Mindkét nyelvi kultúrából választott 

mondókákkal, énekekkel, dalos játékokkal, táncokkal megismertetjük a gyerekeket, figyelembe 

véve a német dalok sajátos dallam és ritmusvilágát. A közös mondókázás, éneklés, játék, tánc 

örömén keresztül a gyermekek olyan zenei élményhez jutnak, mely megalapozza zenei 

anyanyelvüket, felhasználva a nemzetiségi kultúra énekes játékait, tánckultúráját. A gyermekek 

megismerkednek a zenei képességfejlesztés anyagának alapfogalmaival a német nyelven is. 

Megismerkednek a német nemzetiség jellegzetes hangszereivel is pl: harmonika. 

4.6. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

A gyerekek a német nyelven is megismerik az egyes tevékenységekhez használt eszközök 

nevét, formáját, színét. Változatos tevékenységek felkínálásával, sokféle technika alkalmazása 

során ismerkednek meg a német nemzetiségi, nyelvi sajátosságokkal. 

4. 7. Munka jellegű tevékenységek 

A munka a gyermeki személyiségfejlesztés fontos eszköze. 

A munkajellegű tevékenységek végzése során is fontos feladat a kétnyelvű ismeretközlés, 

kommunikáció. A gyerekek fokozatosan sajátítják el és alkalmazzák a munkafolyamatokhoz 

kapcsolódó kifejezéseket, megértik a kéréseket, annak megfelelően cselekednek, reagálnak 

mindkét nyelven. Folyamatos megerősítéssel és motiválással a tevékenységek ismétlődő 

elvégzésére, önálló feladatvállalásra ösztönözzük a gyerekeket. 

4.8. A tevékenységben megvalósuló tanulás 

A tanulás az óvodai élet egészében jelen lévő, nagyrészt utánzáson alapuló spontán 

tevékenység. A tanulás tevékenységekbe ágyazva, játékos formában történik. A pedagógusok 

a spontán adódó helyzeteket is kihasználva lehetőséget teremtenek a környező világ tevékeny 

megismerésére, biztosítják a sokoldalú élmény és tapasztalatszerzés lehetőségét ezzel 

biztosítva mindkét kultúra és nyelv, az óvodás korú gyermekek számára befogadható szintű 

megismerését. Az óvodai tanulási folyamat komplex módon a gyermekek sokoldalú, 

harmonikus személyiségfejlődését szolgálva fejleszti tanulási képességeiket, mely alkalmassá 

teszi őket az általános iskolai tanulmányok kisebbség nyelvén történő befogadására is. 



5. Sikerkritériumok , a kétnyelvű német nemzetiségi nevelés 
várható fejlődési jellemzői az óvodáskor végére 

A családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként 

• a gyermekekben pozitív érzelmi viszony alakul ki a német nemzetiség kultúrája és 

nyelve iránt; 

• tud tájékozódni a kommunikációs helyzetekben; 

• ismer a német nemzetiségi kultúrájából merített dalokat, meséket, verseket, 

mondókákat és játékokat. 

• ismeri , tiszteli, megbecsüli a helyi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra értékeit. 

6. A szülőkkel való együttműködés formái , tartalma 

Nevelőtevékenységünk során a családokkal szoros együttműködésre van szükség. A szülőkkel 

közösen kutatjuk, ápoljuk a német nemzetiség hagyományait. 

Szülői fórum keretében lehetőséget biztosítunk a nemzetiségi kultúra, nyelv terén jártas 

szülőknek, nagyszülőknek a tapasztalatcserére. Hagyományápoló tevékenységünk során 

építünk az általuk ismert és átörökített német nemzetiségi hagyományokra, szokásokra. 

Az óvodai ünnepélyeken, nyílt napokon, programokon, a társintézmények rendezvényein, a 

német nemzetiségi önkormányzat rendezvényein való aktív részvétel elengedhetetlen, szerves 

részét alkotja a német nemzetiségi kétnyelvű nevelésünknek. 

A gyermekek a német nemzetiségi nevelés során megismerkednek a német nemzetiség 

irodalmi, zenei és tánckultúrájával, mely ismereteket a különböző programokon való fellépések 

alkalmával rendszeresen be is mutatnak. Ezen alkalmakkor a német nemzetiségi hagyományok, 

kultúra és színvilág, figyelembe vételével készült népviseleti öltözékben lépnek fel a gyerekek. 

7. Az óvoda egyéb kapcsolatai 

• Német nemzetiségi nevelést folytató társintézmények 

közös óvoda és csoportlátogatások, 

hospitálás, tapasztalatcsere, 

közös programok, rendezvények, 



• Helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

megbeszélések, 

programok: nemzetiségi nap, bábszínház, farsangi bál, 

továbbképzések támogatása, 

meghívás óvodai nemzetiségi programokra, 

• Áprily Lajos Általános Iskola 

közös programok, fellépések, ünnepélyek, 

nyílt nap az óvodában, csoportlátogatás a nemzetiségi tanító nénik számára, 

iskolai, német nemzetiségi tanórákba bepillant4s a nemzetiségi óvodapedagógusok 

számára, 

iskolai, német nemzetiségi tanóra látogatás az óvodások számára , 

tanító nénik óvodai szülői értekezleten való részvétele, 

• ÉMNÖSZ, POK 

társintézményekkel kapcsolattartás, tapasztalat csere, 

továbbképzéseken való részvétel, 

programokon, konzultációkon való részvétel, 

új szakirodalmak, játékeszközök megismerése, beszerzése. 



9. A GYERMEK- ÉS IFJUSÁGVÉDELEMMEL 
ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI 
TEVÉKENYSÉGEK 

Gyermekvédelmi tevékenységünket a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és ennek 2003. évi LXI. módosítása és a 

végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok határozzák meg: 

• Minden gyermeket érintő döntésben „ a gyerek mindenek felett álló érdekeit" kell 

figyelembe venni, azt más érdekek nem előzhetik meg. 

• A gyermekek jogait minden megkülönböztetés nélkül biztosítani kell: fajra, nemre, 

vallásra, származásra, egyéb. 

• Személyes adatokat kezelni csak meghatározott célból és kötelezettség teljesítése 

érdekében lehet, ezt megelőzően erről a szülőket tájékoztatni kell. 

• A gyerekeket hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyerekeknek joga van , 

hogy a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben nevelődjön. 

• A gyerekeket védeni kell fizikai, lelki erőszakkal szemben. 

• Sajátos nevelést igénylő gyerekkel való kiemelt foglalkozás minden óvónő 

kötelessége. 

Célunk: A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a 

különböző intézményekkel és szakemberekkel. 

Elveink: 

• Mindenek előtt a családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók 

körében. 

• Szoros kapcsolatot alakítunk ki a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 

családokkal. 

Figyelembe vesszük: 

• A német nemzetiséghez tartozó gyermekek kultúráját 

• A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos alapelveinket 

• A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű gyermekek számára 



Kompetencia szintek a gyermekvédelem területén: 

1. szint: Az óvodapedagógusok szintje, ahol az óvónőknek elsőként adódik alkalmuk 

•A gyermekek és a szülők jelzéseinek fogadására. 

• A hátrányos vagy veszélyeztetett helyzet felfedezése . 

• Az ebbe a körbe tartozó gyermekek személyiségéhez illeszkedő differenciált és 

egyéni fejlesztésre. 

2. szint: Gyermekvédelmi felelős szintje 

• Ahol a pedagógusoktól beérkező információk gyűjtése zajlik. A meglévő 

információk alapján a gyermekvédelmi felelősnek lehetősége nyílik a tanácsadásra 

(szociális támogatás, étkezési támogatás.;.) a hátrányos vagy veszélyeztetett 

helyzetben lévő szülők felé a kapcsolattartásra 

3. szint: Óvodavezető szintje 

• Irányítja és ellenőrzi az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát. 

• A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek érvényesítése, és az érvényesítés 

ellenőrzése. 

• Akinek feladata határozottan felvenni a kapcsolatot az illetékes gyermekvédelmi és 

családsegítő szervezetekkel. 

Az óvodavezető feladatai: 

• Gondoskodik a gyermekvédelmi felelős továbbképzéséről és beszámoltatja az 

elhangzottakról. 

• Évente egy alkalommal értékeli és minősíti a gyermekvédelmi munka 

eredményességét. 

• A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén szükség szerint 

segítséget nyújt/ gyámhatóságnak, gyermekvédelmi szakembernek jelzi a problémát. 

• Segítségére van a szülőknek problémáik megelőzésében és megoldásában. 

Kapcsolatfelvétel- kapcsolattartás a 

• Pedagógiai Szakszolgálattal 

• Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. /Abban az esetben, ha az óvoda a felmerülő 

problémákra nem tud megoldást találni, kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti 

Szolgálattal. 

Az óvodapedagógusok feladatai: 



• Elősegíti a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését és 

járását. 

• Biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő - óvó 

intézkedésre javaslatot tesz. 

• A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket és okokat felismeri, és szükség 

esetén szakember segítségét kéri. 

• A feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megtervezi, megvalósítja/ 

a gyermekek fejlődési lapjain feljegyzést készít/. 

• A szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolat kialakítása. 

10. A PEDAGÓGIAI MUNKA DOKUMENTÁCIÓI 

Az óvoda működését meghatározó dokumentumok: 

• Alapító Okirat 

• SZMSZ 

• Házirend 

Az óvoda hosszú és középtávú terveit tartalmazó dokumentumok: 

• Pedagógiai program 
• Partneri igényekre alapozott intézkedési tervek 

Az óvoda rövidtávú terveit tartalmazó dokumentumok: 

• Éves munkatervek, beszámolók 
• Csoportnaplók 

Az intézmény működését, a pedagógiai célok és feladatok megvalósulásának 
garanciájaként 

• Belső önértékelés 



12. A PEDAGÓGIAI PROGRAM 
VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
ÉS FELSZERELÉSEK 

• Az 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelettel módosított 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról - rendeletben meghatározott nevelési, oktatási intézmények kötelező 

(minimum) eszközök és felszerelések teljes körű. beszerzésére folyamatosan sor kerül. 

Beszerzések során előnyben részesülő eszközök és felszerelések: 

• A kötelező eszköz és felszerelés jegyzéknek való megfelelés 

• Egyéni fejlesztést szolgáló eszközök 

• Program specifikus berendezési tárgyak 



LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK: 

Egyetértését nyilvánította: Az óvodai Szülői Munkaközösség (Jegyzőkönyv mellékelve) 

Dátum: ... ... ~!~ .· ... :?.-~. : .. o?-:-~: ... ....... ...... . 

A Szülői Munkaközösség elnöke: 

·· · ··· ·· ·: ·· ·· · ·· ·~'· · ·°"Q···· ·· · ·· ······ 
Készítette és elfogadta: Az óvoda nevelőtestülete (Jegyzőkönyv mellékelve) 

Dátum: . .... fl:-9.l~. : .. .. ? .. „ ... .. . í.? .1-:t-., .... ... .. .. ... . 

A nevelőtestület nevében: 

Jóváhagyta: Visegrád város képviselő testülete (Határozat mellkelve) 

Dátum: .. ... ?::?. \ ~ .. „ .. ?. ~ .· ... J?-:'? .„ ......... . 

r · ( i .... ... ... ..... ... ... ~.U .... ...... . 
v~_, 

~ rián Mária 

Intézményvezető 



ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS 

A Pedagógiai Program módosításának lehetséges indokai: 

• Nevelőtestületi javaslat 

• Partneri igények változása 

• Törvényi változás 

A módosítás/ döntés előkészítés szervei: 

• Nevelőtestület 

• Szülői Munkaközösség 

A program módosításához szükséges támogatottság: 

• A nevelőtestület kétharmados többségi szavazata 

• 80%-os szülői egyetértés 



JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

• 2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében 

történő módosításáról 

• 2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

• 354/2016. (XL 18.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 

• 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról 

• 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 

• 2011. évi ex e. törvény a nemzeti köznevelésrő l (Nkt.) 

• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógustovábbképzésről, a pedagógus

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

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

végrehajtásáról 

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

• 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

• 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az 

integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó 

pedagógusok 2012. évi támogatásáról 

• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

• Alapító okirat 63/2013. (03.21.) Önk. sz. határozat szerint 
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Bevezető 

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

Visegrádi Fellegvár Óvoda 

Nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 § (4) bekezdésében 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő 

Szervezeti és Működési Szabályzatot 

(továbbiakban: SZMSZ) fogadta el. 

1. AZ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVKÉNT VALÓ 
MŰKÖDÉSÉBŐL FAKADÓ SZABÁLYOZÁSOK 

1. Az intézmény általános jellemzői 

1.1. Szervezeti és Működési Szabályzat célja, készítésének 
jogszabályi alapja, és hatálya 

Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa a Visegrádi Fellegvár Óvoda működésének szabályait, 
a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket 
nem rendeznek jogszabályok. 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében 
foglaltak: 

• érvényre juttatása, 
• az intézmény jogszerű működésének biztosítása, 
• a zavartalan működés garantálása, 
• a gyermeki jogok érvényesülése, 
• a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, 
• az intézményi működés rendjének garantálása. 

A SZMSZ módosításának jogszabályi alapja 

• 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt) 
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról4§ (5) bek 
• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 
• 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.) 
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• 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról (Ámr.) 

• 326 /2013 (VII.30) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról (Épr) 

• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 
• 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 
• 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 
• 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
• 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
• 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és belső ellenőrzéséről (Ber.) 
• 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről 
• 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről 
• 1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről 
• 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 

Az SZMSZ időbeli hatálya 

Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és 
határozatlan időre szól. 
Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 
Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és az SZMK 
elnök 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed 

• Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. 
• Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, 

illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. 
• A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). 

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed 

• Az óvoda területére. 
• Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán 

kívüli programokra. 
• Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. 

Az Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 

A törvényi szabályozási felhatalmazásnak megfelelő szervezeti, végrehajtási, eljárási, 
gyakorlati magatartási szabályok kialakítása. 
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Az SZMSZ felülvizsgálata 

A SZMSZ felülvizsgálata kötelező, ha az óvoda működésében változás történik, továbbá ha 
azt a jogszabály előírja. 

1. 2. A köznevelési intézmény adatai 

Visegrádi Fellegvár Óvoda 
2025 Visegrád Fő utca 18 . 

• : 06 26 398 - 130 
E-mail: fellegvarovoda@gmail.com 
OM azonosító: 032893 
Honlap: www. fellegvarovoda. hu 
Intézményvezető: Gyurián Mária 

A köznevelési intézmény fenntartója: Visegrád Város Önkormányzata 2025 Visegrád Fő 
utca 81. 
A köznevelési intézmény irányító szerve: Visegrád Város Önkormányzata 2025 Visegrád 
Fő utca 81. 
A köznevelési intézmény közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX törvény 13 § (1) bekezdés 6. pontja, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. Törvény 4 § és 8 § szerinti óvodai ellátás 

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

Szakágazat száma : 851020 
Szakágazat megnevezése: óvodai nevelés 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: az óvodai nevelés, mely a gyermek neveléséhez 
szükséges, teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében zajlik. Óvodai 
nevelés keretében történik a kiemelt figyelmet igénylő gyermek: beilleszkedési, tanulási és 
magatartás zavarral küzdő gyermekek, a sajátos igényű gyermekek, kiemelten tehetséges 
gyermekek fejlesztése nevelése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, 
fejlesztése. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4.§ 1.21 pontja szerinti 
integrált nevelés keretében az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása: autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek nevelése (maximum 3 fő), egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő gyermekek nevelése 

Az intézményben ellátott szakfeladatok: 

091110 Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai 
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
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096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
Fogyatékossági típusok: 

• testi, értelmi, beszédfogyatékos rendellenességével küzd, 
• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra nem 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd 

Rendszeresen ellátott kiegészítő tevékenység: 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

Az intézmény gyermeklétszáma maximum: 75 fő 

Óvodai csoportok száma: 3 / életkor szerinti bontásban 

A feladatellátást szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: 

• A feladatok ellátásához az óvoda rendelkezésére áll: 
• a Visegrád Fő u. 18. sz. alatti ingatlan, a rajta álló épület-, továbbá a leltár szerint 

nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 

használja. 

A gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény pénzügyi és számviteli 
feladatait Visegrád Város Önkormányzata Pénzügyi Csoport) látja el. 

1. 3. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal 
kapcsolatos adatok 

• Számlavezető intézmény neve: Visegrádi Fellegvár Óvoda 
• Számlavezető intézmény címe: Visegrád Fő utca 18. 
• A számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Rt. 
• Bankszámla száma: 11742087-16793370-0000000 
• A bankszámla felett rendelkezési joga az intézményvezetőnek, vezető 

helyetteseknek van. 
• Adószám: 16793370-1-13 

A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások 

A költségvetési szerv az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei 
alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. 
A fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, a fenntartói szerv által jóváhagyott 
elemi költségvetésben kell meghatározni. 
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Aláírási jogkör 

Az intézmény nevében kiadmányozási jogköre a vezetőnek és a helyettesnek van. 
Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést, igénylő ügyiratokat a vezető - helyettes írja 
alá. 
Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata: 

„Hosszú bélyegző: Az óvoda neve, címe, Körbélyegző: Középen címer, körben az 
telefonszáma, email címe, adószáma óvoda neve 

, 

Használhatja az óvodavezető, és a vezető helyettes. Az óvoda bélyegzőjét az óvodavezető 
engedélyével lehet csak az épületből kivinni. Elvesztése, betörés során való eltűnése esetén 
jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. 

A bélyegzők használatának szabályai: 

Zárva tartásuk kötelező 
Csak a jogosultak használhatják 

1. 4. A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendje 

Az önállóan működő a köznevelési intézmény pénzügyi-, gazdasági-, törvényességi 
ellenőrzési feladatait a fenntartó által megbízott személy látja el, meghatározott időpontokban, 
amelyről - jogszabályban előírt formában és határidőben értesíti a köznevelési intézmény 
vezetőjét. Az intézményben a belső ellenőrzés a hatályos 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megfelelően történik. 

A köznevelési intézmény vezetése által végzett belső ellenőrzés célja, hogy: 

• biztosítsa az óvoda vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségű 
információt a törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra és a 
pénzügyi tevékenységre 

• feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságokat, 
mulasztást 

• vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás, 
selejtezés végrehajtásának megfelelősségét. 

A belső ellenőrzés magában foglalja az: 
• előzetes 

• folyamatba épített 
• utólagos ellenőrzést. 
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Belső ellenőrzés végzésére jogosultak: 
• óvodavezető 

• óvodavezető-helyettes 

Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. 
A belső ellenőrzés ütemterv alapján történik. 
Az ellenőrzés eredményéről az érintettet tájékoztatni kell. 

Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladataikat a munkaköri leírásuk tartalmazza. A belső 
ellenőrzés alapdokumentumai: 

• Gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok 
• Szabálytalanságok kezelésének rendje 
• A belső kontrollrendszer szabályozása 

1. 5. A törvényes működés alapdokumentumai irányadó 
intézményi belső szabályzatok 

• Munkaterv (meghatározza az óvodai nevelési év helyi rendjét) 
Elkészíti: az óvodavezető, a nevelőtestület, az SZMK, és fenntartó véleményének 
kikérésével. 

• Szervezeti és Működési Szabályzat (meghatározza az intézményi működés 
szabályait, valamint belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket, rögzíti 
jogszabály előírásai alapján) 
Elkészíti: az óvodavezető. Jóváhagyja, elfogadja: a nevelőtestület, véleményezi az 
SZMK, egyetértési jogot gyakorol a fenntartó. 

• Pedagógiai Program (Az Óvodai nevelés Országos Alapprogram alapján készített 
helyi Pedagógiai Program, amely meghatározza az óvodai nevelés alapelveit, értékeit, 
célkitűzéseit, a nevelési feladatokat, tevékenységeket.) 
Elkészíti, elfogadja: nevelőtestület, jóváhagyja: óvodavezető, egyetértési jogot 
gyakorol: fenntartó. 

• Házirend (A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai 
életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket rögzíti) 
Elkészíti: az óvodavezető. Elfogadja: a nevelőtestület, véleményezi az SZMK, 
egyetértési jogot gyakorol a fenntartó 

• Gyakornoki Szabályzat 
• Iratkezelési és Adatkezelési Szabályzat 
• Tűzvédelmi Szabályzat 
• Munkavédelmi Szabályzat 
• Honvédelmi Intézkedési Terv 
• Munkavédelmi szabályzat 

A Pedagógiai Program a Kormány 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai 
nevelés országos alapprogramjáról tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait. 
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A munkaterv, az egy nevelési évre szóló konkrét tevékenységeket és munkafolyamatokat 
tartalmazza az időpontok megjelölésével a határidők kitűzésével, valamint a felelősök 
megjelölésével. 

II. AZ ÓVODA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYKÉNT 
VALÓ MŰKÖDÉSE 

Nevelési-oktatási intézmény a 20/2012 (VIII. 31) EMMI rendelet 4§ (1) alapján az SZMSZ-ben 
köteles rögzíteni a működés rendjét. 

1. Az intézmény szervezeti felépítése és struktúrája 

1. 1. Intézményi szervezeti ábra, vezetői szintek és szervezeti 
egységek 

Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden 
olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
A döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében - jogszabályban 
meghatározottak szerint - részt vesznek az óvodapedagógusok. A szülői közösség 
véleményezési joggal bír. 
Az óvoda alkalmazotti közösségét az intézmény valamennyi foglalkoztatott közalkalmazottja 
alkotja, a szervezeti egységek engedélyezett létszámát a fenntartó jogszabályi előírások, és az 
intézmény igénye alapján határozza meg. Az intézmény engedélyezett létszámát az éves 
önkormányzati költségvetési rendelet szabályozza 

Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. Törvény 2 sz. melléklete, határozza meg. Az engedélyezett létszámot az éves 
önkormányzati költségvetési rendelet szabályozza. Az óvodavezető önálló munkáltatói 
jogkörrel rendelkezik, az ez irányú feladatait a hatályos Közalkalmazotti törvény előírásainak 
megfelelően látja el 

A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, 
hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek 
megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos 
működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével 
alakítottuk ki a szervezeti egységeket. 

Az intézményen belül megtalálható: 
• alá - és fölérendeltség 
• azonos szinten belül mellérendeltség 

Az óvodán belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez 
tartozó: 

• vezetők, 

• illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. 
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Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 
A szerv szervezeti felépítéséből, struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az 
egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is. 
A dolgozók, és magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre vonatkozó előírásokat a 
munkaköri leírásnak kell tartalmaznia. 
A vezetőség: 

• Az óvoda vezetősége konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal 
rendelkezik. Intézményvezető 

• Intézményvezető-helyettes 

Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit egy helyettes segít az óvoda vezetésével össze
függő feladatainak ellátásában. Az óvodavezetőnek az óvoda vezetésében fennálló 
felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Nemzeti Köznevelési törvény határozza meg. 
Ellátja továbbá a más jogszabályok által a vezeto hatáskörébe utalt feladatokat. 

Az óvoda szervezeti felépítése 

Intézményvezető 

Intézményvezető helyettes 

Nevelő mu kát segítők: 

Dajkák 

Pedagógiai asszisztens 

Az óvodát az intézményvezető irányítja, magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 
Munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai által 
előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és 
időtartamra történik, visszavonásig érvényes. Feladatait a vezető helyettes közreműködésével 
látja el. Munkaköri leírását a fenntartó készíti el. 
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1. 2. Felelősség és hatáskör 
Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatok és hatáskörök, feladatmegosztás 

Az intézmény vezetése: 
Az óvoda élén az óvodavezető áll, ki irányító feladatait a megbízottak közreműködésével 
végzi. 
Az óvoda vezetője - a hatályos jogszabályok és Visegrád Város Önkormányzatának 
határozatai alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos 
gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és döntési jogkörrel rendelkezik minden 
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb munkáltatói 
jogokat az irányító szerv vezetője, képviselője gyakorolja. Az intézményben a munkáltatói 
jogokat az intézményvezető gyakorolja. 

Az intézményvezető kizárólagos jog-, és hatásköre: 

Képviseleti jogkör: Az intézmény, mint jogi személy, teljes körű képviselete 

Munkáltatói jogkör: A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje. Az intézményben a 
munkáltatói jogkört az óvodavezető gyakorolja. 
A munkáltatói jogkör kategóriái: 

• kinevezési jogkör (kinevezés, alkalmazás, megbízás, felmentés elbocsátás áthelyezés, 
nyugdíjazás) 

• bérgazdálkodás a helyi önkormányzati költségvetési szervvel együttműködésben (éves 
költségvetés, bér, pótlékok) 

• munkáltatói jogkör (minősítés, kitüntetés, jutalmazás, helyettesítés, munkavégzés 
irányítása, ellenőrzése, munkaköri leírások készítése, stb.) 

• belső kontrollrendszer működtetése 
• A kinevezési (megbízási) jogkört az óvodavezető valamennyi közalkalmazotti 

jogviszonyban létesített munkakörök vonatkozásában fenntartja magának. 

A képviselet szabályai: 

• Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott 
esetekben átruházhatja más személyre. 

• Az intézmény képviseletéről a fenntartó - indokolt esetben - meghatározott ügyek 
tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet. 

• A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában - amennyiben az ügy 
azonnali elintézése igényel - a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a 
Szervezeti és Működési Szabályzat helyettesítéséről szóló rendelkezései az 
intézményvezető helyett történő eljárásra jogosítanak 

A költségvetési szerv vezetője a 2011. évi CXC törvény 69. § (1) bek. meghatározottakon túl 
felel: 

• az intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért 
• az alapító okiratban előírt követelmények megfelelő ellátásáért 
• a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek 

érvényesítéséért 
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• a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 
információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 
hitelességéért 

• az intézményi számviteli rendért 
• a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért 

adatszolgáltatási, beszámolási, 
valamint annak teljességéért és 

Az óvodavezető helyettes: a vezető közvetlen munkatársa. Feladatait önállóan, a munkaköri 
leírásának megfelelően látja el. 

A foglalkoztatottak engedélyezett létszáma az irányító szerv által jóváhagyott költségvetési 
rendeletben kerül meghatározásra. 
A foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII 
törvényt kell alkalmazni. 

Feladat-, és hatáskörök megosztása, működtetése 

• Az egyszemélyi felelősség megtartása mellett a feladat ellátás munkamegosztásának 
további biztosítása 

• A vezető helyettes hatáskörének megerősítése 
• Munkaköri leírások szükség szerinti módosítása 
• A vezetői feladatmegosztás hatékony megvalósítása, ennek érdekében a szervezeti 

struktúrában történő működtetése: 

A munkakörökhöz tartozó feladat - és hatáskörök 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat - és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának 
módját, a kapcsolódó felelősségi szabályokat az egyes munkakörök általános munkaköri 
leírásait a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák 
A helyettesítés rendjét a vezető munkakörökre jelen szabályzat, míg más munkakörök 
esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 

A munkaköri leírás tartalmazza 

• A munkahely a munkavállaló, a munkakör megnevezését 
• A munkaidő a közvetlen felettes meghatározását 
• A munkavállaló tevékenységének körét, feladatait, hatás és jogkörét 
• Az alkalmazotti tagságra vonatkozó feladatokat, szabályokat, jogokat 
• A munkaköre szerinti ellenőrzését 
• A munkaköre szerinti alap és specifikus elvárásokat 

Az óvoda alapdokumentumai, az óvoda éves munkaterve szerinti feladatok ellátásához 
specifikus munkaköri leírások kerülnek átadásra a megbízott alkalmazottak felé határozott, 
vagy határozatlan idejű megbízás mellett. 

• 
• 
• 

gyermekvédelmi megbízott 
tűz és munkavédelmi felelős 
egyéb a szervezet működésének megfelelően 
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1. 3. A szervezeti egységek kapcsolattartásának rendje 
Az óvoda alaptevékenységét csoportkeretben végzi. Az óvodába felvehető gyermekek 
maximális létszáma az Alapító Okiratban meghatározott, a csoportok vezetéséért a csoportban 
dolgozó óvónők együttesen felelnek. 
A gyerekek csoportba való beosztását életkoruk, illetve az adott körülmények határozzák 
meg. Ez nevelési évenként a szükségletek, és a lehetőségek figyelembe vételével változhat. 
Erről az óvodavezető dönt a nevelőtestület véleményének kikérésével. 

A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült 
feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik: 
az alkalmazotti közösség, ezen belül: 

• a nevelőtestület- óvodapedagógusok 
• a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák, 
• egyéb alkalmazottak 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét az óvodavezető fogja össze. 
A kapcsolattartás formái: 

• értekezletek 
• megbeszélések 
• fórumok 
• rendezvények 

A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi -
alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és 
véleményezési, javaslattételi jogot, gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt 
meg kell hívni. 

1. 4. A vezetés személyi feltételei 
Az óvoda vezetőjét Visegrád Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nevezi ki, felette 
az egyéb munkáltatói jogokat Visegrád Város polgármestere gyakorolja. 
Az óvodavezető helyettest az intézményvezető nevezi ki belső pályázat (intézményen belüli) 
alapján, az intézményvezető választás utáni egy hónapon belül. 
Az óvoda dolgozóinak munkáltatója az intézményvezető. (A munkáltatói jogkörből, az 

átruházott feladatokat az egyéni munkaköri leírás tartalmazza.) 

1. 5. Az intézmény vezetője 

Az óvoda élén óvodavezető áll, aki az intézmény működésének egyszemélyi felelőse. 
Munkáját helyettesek, megbízottak közreműködésével, segítségével végzi. 
Intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, felelős: 

• a szakszerű, törvényes működésért, 
• az ésszerű, takarékos gazdálkodásért, 
• a pedagógusok munkájáért, 
• gyermekvédelmi feladatok ellátásáért, 
• a nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek kialakításáért, 
• a gyermekbalesetek megelőzéséért, 
• a gyermekek szakszerű ellátásáért, 
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• a pedagógiai munkáért, 
• az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszernek a működéséért, 
• rendszeres egészségügyi vizsgálatok megszervezésért 
• amit a fenntartó a hatáskörébe utal 

Feladatkörébe tartozik~ 
• a nevelőtestület vezetése, 
• a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 
• a dolgozók beszámoltatása, 
• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése végrehajtásának szakszerű 

megszervezése és ellenőrzése, 
• a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 
• együttműködés a fenntartóval, a szülői képviseletekkel (Szülői Munkaközösség, 

továbbiakban: SZMK) " 
• a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése, 
• a gyermek balesetekkel kapcsolatos, megelőző munka, végrehajtó, ellenőrző ellátása, 
• ellenőrizni a játékszerek minőségét, használhatóságát, balesetmentességét, és 

esztétikai - nevelési hatását. 
• a minőségirányítási program elkészítése és éves ellenőrzése 
• kapcsolattartás a társadalmi környezettel 
• az intézmény képviselete. 

Az intézmény vezetője a feladatait és jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott 
körében helyettesére, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 

Az óvodavezető a pedagógiai munka szakmai irányítója, feladatait a vezető helyettessel 
megosztottan látja el. 

A tanügy igazgatási és munkáltatói jogkört teljes hatáskörrel gyakorolja, a kapcsolódó 
feladatokat megosztja a vezető helyettessel. 
A gazdálkodási és ügyviteli teendőket az óvodavezető látja el. 

1. 6. Az intézmény vezetősége 

A vezetőség 
Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal 
rendelkezik. 
A vezetőségnek célja, hogy a szervezet működéséhez a feltételeket biztosítsa, meghatározza 
feladatait a kifelé irányuló funkciók megvalósításában, és érje el a belső szervezettsége, 
hatékonysága révén a szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását. 
A vezetőség tagjai: 

• intézményvezető 

• intézményvezető - helyettes 

Az intézményvezető helyettes a vezető közvetlen munkatársa, irányításával önállóan végzi 
feladatait. A vezető akadályoztatása esetén teljes felelősséggel látja el a vezetési, irányítási 
feladatokat. Feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

15 



1 

1 

1 

Intézmény vezetője és helyettesének kapcsolattartása folyamatos. Szükség szerint tartanak 
megbeszéléseket. Az intézményvezető rendkívüli esetekben a munkaidőn túl is összehívhat 
értekezletet. 
Értekezletek időpontjait a mindenkori munkaterv tartalmazza. 

1. 7. A vezetők közötti feladatmegosztás rendje (a vezetők jogköre 
és felelősségi köre) 

Vezetők közötti feladatmegosztás 

A Ovodavezető 

B Ovodavezető helyettes 

Ssz. Folyamat A B 

1. Stratégiai tervezés x 
2. Eves munkaterv x 
3. Csoportok éves pedagógiai terve x x 
4. Vezetői ellenőrzés, értékelés x x 

5. A törvényes működés biztosítása x x 
6. Működési feltételek biztosítása x 
7. Nevelési folyamat x x 
8. Kiválasztási és betanulási rendszer x x 
9. Továbbképzési rendszer x 
10. Uj óvodások felvétele x x 
11. Beiskolázás folyamata x 
12. Biztonságos intézmény x x 
13. Partneri igény és elégedettségmérés x 
14. Szolgáltatások x x 
15. Szervezeti működés folyamata x x 
16. Panaszkezelés x 
17. Belső értékelési rendszer x x 
18. Szervezeti kultúra fejlesztése x 
19. Iskolások nyomon követése x 
20. Szabadságolási terv, szabadság nyilvántartás x 
21. Munkaidő beosztás, helyettesítés szervezése x 
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1. 8. A vezetők közötti feladatmegosztás, a vezetők és a szervezeti 
egységek közötti kapcsolattartás rendje 

Az óvoda vezetése az intézmény szervezeti egységeivel megbeszélések, értekezletek 
alkalmával rendszeres kapcsolatot tart. 

A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között az éves munkatervben jelzettek alapján 
folyamatos. (Napi szinten: fontos információk szóbeli átadása 
Heti szinten megbeszélés, tájékoztatás (szóbeli, írásbeli) 
Rendkívüli és aktualitásnak megfelelően értekezlet kezdeményezése.) 
Az intézkedésekről, a szerzett információkról kölcsönösen tájékoztatják egymást. A vezetők 
közötti munkamegosztást jelen szabályzat és a munkaköri leírás tartalmazza, mely az SZMSZ 
mellékletét képezi. 

A feladatok elosztásának alapelvei: 
• az arányos terhelés, 
• a folyamatosság. 

Utasítási, intézkedési jog gyakorlása 
• A magasabb vezető, valamint vezető beosztásban dolgozó alkalmazottak a hozzájuk 

rendelt munkatársak, munkatársi közösségek tekintetében utasítási és intézkedési 
joggal rendelkeznek. Az utasítási és intézkedési jogkör kiterjedését minden dolgozó 
esetében világosan meg kell határozni a munkaköri leírásban. 

• A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot. 

Az intézményvezető 

Az intézmény élén az intézményvezető áll, akit egy helyettes segít az óvoda vezetésével 
összefüggő feladatai ellátásában. Az intézményvezető munkaköri leírását a polgármester 
készíti el. 
Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja a jogszabályok 
maradéktalan figyelembevételével a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló, az 
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat. 
Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és 
döntési jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határozzák 
meg. 

Az intézményvezető - a köznevelési törvénynek megfelelően egy személyben felelős: 

• az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyért, amelyet jogszabály, nem 
utal más hatáskörébe; 

• az intézményi szabályzatok elkészítéséért; 
• az intézmény pedagógiai programjának és más belső szabályzatának jóváhagyásáért; 
• az intézmény képviseletéért; 
• a nevelőtestület vezetéséért; 
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• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 
megszervezéséért és ellenőrzéséért; 

• az intézmény szakszerű és törvényes működéséért; 
• az ésszerű és takarékos gazdálkodásért; 
• a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért; 
• az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért, 

az intézmény besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatokat nyomon 
követő (monitoring) rendszer működtetéséért, 

• az intézményi számviteli rendért; 
• a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés 

megszervezéséért és hatékony működéséért; 
• a pedagógiai munka magas elvárásoknak megfelelő megvalósításáért; 
• a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért; 
• az alkalmazotti érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezetekkel való megfelelő 

együttműködésért; 

• a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért; 
• a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért az intézményben; 
• a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; 
• a munka-, és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért; 
• a gyermekbalesetek megelőzéséhez szükséges feltételek biztosításáért, a feladatellátás 

ellen őrzéséért; 
• a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért; 
• a pedagógusi középtávú továbbképzési program elkészítéséért; 
• a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért; 
• a munkáltatói jogok gyakorlásáért; 
• a közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszeréhez kapcsolódó közérdekű 

információ-szolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért; a különös közzétételi, valamint 
a helyben szokásos közzététellel kapcsolatos feladatok saját weboldalon keresztül történő 
e 11 átásáért, 

• a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi 
szabályok megtartásáért, a vagyonnyilatkozatok őrzéséért; 

• az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, az irattári terv és az iratkezelési 
előírások folyamatos összhangjáért, megfelelő irattár kialakításért és működtetéséért, az 
iratkezeléshez szükséges feltételek biztosításáért, az iratkezelés felügyeletéért, 

• az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyonnal kapcsolatosan a 
vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért; 

• az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, az irányító szerv 
által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért; 

• az intézmény gazdálkodásában, a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az 
eredményesség követelményeinek érvényesítéséért; 

• a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 
szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességért és hitelességéért; 

Az intézményvezető feladata: 

• az alkalmazotti közösség értekezlet, nevelőtestületi értekezlet üléseinek előkészítése, 
vezetése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése; 
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• a nevelőmunka irányítása, értékelése és ellenőrzése a középvezetőkön keresztül, az 
intézmény tevékenységének koordinálása; 

• az intézmény gazdasági működésének irányítása, belső ellenőrzésének megszervezése az 
üzemelés folyamatosságának, gazdaságosságának figyelemmel kísérése; 

• a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez, a Pedagógiai 
Program megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és módszertani feltételek 
biztosítása; 

• a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a közalkalmazotti tanáccsal való 
együttműködés, illetve a szülői szervezetekkel való együttműködés a középvezetők 

bevonásával; 
• szakmai együttműködés irányítása és szervezése a nevelési egységek között, 
• az elemi költségvetés és beszámoló elkészítése, 
• a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási, képviseleti jogkör gyakorlása, 
• az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörébe 
• a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 

foglalkoztatására, élet-, és munkakörülményeire vonatkozó kérdéseikben, 
• az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, 

hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, 
• a gazdálkodási és iratkezelési feladatokban közreműködő óvodatitkár, valamint az 

intézmény informatikai rendszerének biztonságáért felelős rendszergazda munkájának 
közvetlen irányítása, 

• gyakorolja a kötelezettségvállalási jogkört, kizárólagos jogkörébe tartozik a külön 
szabályzatban meghatározott értékhatárt meghaladó összegben a megrendelésre, 
kivitelezésre, szállítási szerződésre vonatkozó kötelezettségvállalás; 

• kialakítja és működteti az intézményen belül azokat a folyamatokat, amelyek biztosítják a 
rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és 
eredményes felhasználását; 

• dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat, egyéb belső szabályzat nem utal más 
hatáskörébe, dönt az intézményen belüli hatásköri és egyéb vitákban, kivizsgálja a 
bejelentéseket és panaszokat; 

• ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kapcsolódóan a munkáltatói jogkör 
gyakorlójához utalt feladatokat: tájékoztatást ad a kötelezettség fennállásáról és 
esedékességéről, gondoskodik a vagyonnyilatkozat őrzéséről, szükség esetén ellenőrzési 
eljárást kezdeményez; 

• gondoskodik a katasztrófa, tűz- és polgári védelmi, valamint a munkavédelmi feladatok 
ellátásáról (részletes feladatait a Munkavédelmi Szabályzat és a Tűzvédelmi Szabályzat 
tartalmazza); 

• ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott -
feladatokat. 

Az intézményvezető kizárólagos jog és hatásköre a munkáltatói, a kötelezettségvállalási 
és az utalványozási jogkör. 
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé: 

• az intézmény egész működésére: gazdasági (elemi költségvetés, beszámoló), tanügyi, 
működtetési, pedagógiai, munkáltatói tevékenységére 

• a belső ellenőrzések, értékelések, adatszolgáltatások tapasztalataira 
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Képviseleti joga: az intézmény, mint jogi személy teljes körű képviselete 

Az intézmény képviselőjeként történő eljárás rendje 

Hatáskörök átruházása 

A vezető képviselet jogkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távollét, vagy 
más akadályoztatása esetén kivéve, ha a fenntartó másként nem rendelkezik. 
Az intézmény képviselőjeként járhatnak el az egyes vezetők a következők szerint: 

• Az egyes vezetők a helyettesítési rend szerint járhatnak el az intézmény 
képviselőjeként. 

• Az intézményvezető egyedi felhatalmazása alapján a felhatalmazásban meghatározott 
ügyben és időtartamig jogosult az intézmény képviselőjeként eljárni. 

• Az egyes vezetők a fenntartó előtt az adott területük ügyében jogosultak külön 
felhatalmazás nélkül is képviselni az intézményt. 

Az óvoda vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő 

hatásköröket ruházza át: 

A képviseleti jogosultság köréből 
• az intézmény szakmai képviseletét a szakmai munkaközösségek vezetőire; 

A munkáltatói jogköréből 
• nevelőmunkát közvetlenül segítő és az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak közvetlen 
irányítását, munkájuk szervezését és ellenőrzését az óvodavezető helyettesre. 

A kiadmányozás eljárásrendje 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ - ben 
meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog az 
ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog jogosultja az óvoda 
vezetője. 

Az óvodavezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot 
visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog átruházása 
nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelősségét. 

Az óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében: 

• az óvoda működését megállapító szabályzatokat, vezetői intézkedéseket, 
• a helyi önkormányzatot érintő, az intézmény nevében kiadott leveleket, 
• a szakigazgatási és szakhatósági szervek, a központi államigazgatási szervek területi 

szervei, valamint a bíróságok és ügyészségek vezetői részére címzett iratokat, 
• a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések 

iratait, 
• óvodai beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések 

dokumentumait, 
• az intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat, 
• az előirányzat-módosításokat, 
• mindazon iratokat, melyek az óvoda egészét érintik, 
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• a helyi és országgyűlési képviselők megkeresésével összefüggő iratokat, 
• a rendszeres statisztikai jelentéseket, 
• mindazokat az iratokat, amelyekben a kiadmányozás jogát magának tartotta fenn. 

Az óvodavezető - helyettes kiadmányozza: 

• a megkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valamint egyéb 
kiadmányokat, amennyiben azok kiadmányozását az óvodavezető nem tartotta fenn, és 
arra más nem kapott felhatalmazást, 

• a feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra adandó 
válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedéseket, megkereséseket, 
amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott 
felhatalmazást 

Az óvodavezető - helyettes 

Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az 
óvodavezető-helyettes megbízásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik A 
helyettes kiválasztása az óvodavezető hatásköre. 
Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető 
helyettes munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. 

• Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. 
• A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység 

irányításában. 
• Közvetlenül szervezi és irányítja a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak, a 

munkáját. 
• a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért 
• a szülői szervezet működésének segítéséért 
• a helyettesítési beosztás elkészítéséért 
• a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazott munkaidő 

nyilvántartásának vezetéséért 
• szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért 
• a HACCP rendszer működtetéséért 
• az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok 

előkészítéséért, 

• a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 
Beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed: 

• a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására 
• a belső ellenőrzések tapasztalataira 
• az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére 

Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli 
az intézményt külső szervek előtt. 
Kiadmányozási joga: jelen szabályzat rendelkezései alapján 
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1. 9. Az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes 
akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje 

Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a vezető 
helyettes helyettesíti. 
Az intézményvezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését teljes 
felelősséggel az óvodában az intézményvezető helyettes látja el, az azonnali döntést nem 
igénylő, a vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével. 

Az intézményvezető, tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek az 
egy hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó 
megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni (értesítés, 
kifüggesztés). 
Az intézményvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az intézményvezető 
által írásban adott megbízás alapján történik. 
Az írásban adott megbízás hiányában az intézményvezetőt távolléte esetén a magasabb 
fizetési fokozatba tartozó (Ped II) közalkalmazott pedagógus helyettesítheti. Intézkedési 
jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő 
azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Intézkedéséről az óvodavezetőt köteles értesíteni. 

A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

• a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 
intézkedéseket, döntéseket hozhat meg a vezető, vezető-helyettes helyett, 

• a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, 
halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri 
leírásában, illetve írásbeli megbízásában felhatalmazást kapott, 

a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, 
rendelkezéseiben a kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet 
Az intézmény alkalmazotti körében érvényesülő helyettesítés részletes rendjét a munkaköri 
leírások tartalmazzák. 

2. Az intézmény közösségei, jogaik, kapcsolattartás 

Az éves munkatervben megfogalmazottak szerint (téma és időpont megjelölésével) általában 
havi rendszerességgel történik. 
Rendkívüli megbeszélések, értekezletek esetén a tervezett időpont előtt 2-3 nappal írásbeli 
meghívás, ill. felkéréssel történik. 

Az együttműködésre vonatkozó általános szabályok 
A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült fel
adatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik: 

• A nevelőtestület 

• Az alkalmazotti közösség 

• Szakmai munkaközösség 
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• A nevelőmunkát közvetlenül segítők közössége 

• SZMK 

• Gyermekek közössége 

• Megbízottak 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és választott 
képviselők közreműködésével - az óvodavezető fogja össze. 

A kapcsolattartás formái: 

• értekezletek 

• megbeszélések 
. 

A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletre a 
vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló 
közösséget, illetve az általunk delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek felügyeletének az ellátásában, 
hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a 
gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, 
amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség 
a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási 
kötelezettség nem terjed ki a nevelő-testület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével 
összefüggő megbeszélésre. -Nkt. 42. § (1) 

2. 1. Alkalmazotti közösség 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos 
kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény 
szabályozza. Az alkalmazottak egy része nevelő-oktató munkát végző óvodapedagógus, a 
többi dolgozó a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő más közalkalmazott. Az 
alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja. 
Munkaköri leírásukat az SMSZ függeléke tartalmazza. 

Az alkalmazotti közösség jogai 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, 
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a 
rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 
A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken 
kívül az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat 
az óvoda minden közalkalmazottja. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés 
előkészítés során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 
Egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott 
kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az 
intézkedéssel ténylegesen egyetért. 
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Döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet 
jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel 
egy személyben - testületi jogkör esetén a testület egyszerű többség (50%+ 1 fő) alapján dönt. 
A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 
A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos 
álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

Az alkalmazotti közösség tagjainak részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírások 
szabályozzák 
A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók közössége 

Felettük az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Jogszabályokban 
megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő 

jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. 

• Óvodapedagógusok 

Közvetlen felettesük az óvoda vezetője. 

• Dajkák 
• Pedagógiai asszisztens 

2. 2. A nevelőtestület 

Az óvodapedagógusok: munkaköri kötelessége, hogy a jogszabályban meghatározott, a 
Köznevelési törvényben előírt, és a munkaköri leírásban részletezett feladatait ellássa. 
Pedagógiai munkájuk végzésére irányt ad az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, az 
óvoda Pedagógia Programja és a testület által legitimált mindenkori éves munkaterv. 

A nevelőtestület 

Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak közössége alkotja. A 
nevelőtestület határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját. A munkavégzéssel 
kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket, a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei, a 
munka törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény szabályozza. 
A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező 
testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 
szerve, törvényben továbbá az e szabályzatban meghatározott kérdésekben és más 
jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel 
rendelkezik. 
A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok 
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét az Nkt. 70. §.§
(2), valamint annak végrehajtási rendelete határozza meg. 
A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt 
érintő ügyben. 
A nevelőtestület döntési jogköre: 

• a pedagógiai program elfogadása, 
• az SZMSZ elfogadása, 
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• az éves munkaterv elfogadása, 
• az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 
• a továbbképzési program elfogadása, 
• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 
• a házirend elfogadása, 
• az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakítása, 
• jogszabályban meghatározott más ügyekben 

A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések 

A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és szükség szerint rendkívüli értekezletet tart. 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak 
megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint az óvoda vezetője 
szükségesnek látják. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási időn kívül a 
kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell összehívni. 
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni 8 napon belül akkor is, ha azt a Szülői 
Szervezet kezdeményezte, annak eldöntéséért, hogy a nevelőtestület a kezdeményezést 
elfogadja e. 

Az óvoda rendes nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott 
napirenddel és időponttal az intézmény vezetője hívja össze. 
A nevelőtestületi értekezletet az intézményvezető készíti elő. A nevelőtestület írásos 
előterjesztés alapján tárgyalja 

• a Pedagógiai Program, 

• az SZMSZ, 

• a Házirend, 

• a Munkaterv, 

• a Beszámoló 

• Továbbképzési terv 

elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az intézményvezető az előterjesztés írásos 
anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc nappal átadja a nevelőtestület 

tagjainak. 
A nevelőtestületi értekezlet levezetését az intézményvezető, akadályoztatása esetén a 
helyettes látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. 
Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség 
keletkezik, a határozatot az intézményvezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit 
határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat nevelési évenként sorszámozni kell, 
és azokat nyilvántartásba kell venni. 
A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv 
készül, mely tartalmazza: 

• a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők 
nevét 

• a jelenlévők nevét, számát 
• az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét 
• a meghívottak nevét 
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• a jelenlévők hozzászólását 
• a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását 
• a határozat elfogadásának szavazási arányát 

A jegyzőkönyvet, az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. A 
jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestületi tagok közül két 
hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat rögzítő jelenléti ívet, 
melyet, a jegyzőkönyvet aláírók hitelesítenek. 
A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit és 
határozatait - kivéve jogszabályban meghatározott titkos szavazás esetén - nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a 
nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatképességéhez 
az óvodában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges. 
A határozatképesség eldöntésénél figyelmen kívtil kell hagyni azt, akinek közalkalmazotti 
jogviszonya szünetel, amennyiben a meghívás ellenére nem jelent meg. 
A nevelőtestület véleményét írásba foglalja, mely tartalmazza a szakmai munkaközösség 
véleményét is. 
Az intézmény vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések támogatásáról (vagy 
elutasításáról) a nevelőtestület titkos szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt 
szavazással hozza. 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 

• A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére 
tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve 
egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. 

• Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a félévenkénti 
nevelőtestületi értekezleten vagy rendkívüli esetben azonnal - azokról az ügyekről, 
amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 

• A megbízást az óvoda vezetője a feladat ellátására, annak időtartamára, határozott 
időre adja. 

A fenntartó felé teljesítendő éves átfogó beszámoló előkészítéséért az óvodavezető felelős. Az 
átfogó intézményi beszámolót a nevelőtestület fogadja el. 

A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok 

Felettük az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Jogszabályokban 
megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő 

jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. Csoportonként két óvodapedagógus dolgozik heti 
váltásban. Közvetlen felettese az óvodavezető. 

2. 3. A gyermekek közössége 
Az intézmény maximális gyermeklétszámát az Alapító Okirat határozza meg, mely 
létszámban benne foglaltatik a 20%-os létszámtúllépési lehetőség. A létszámtúllépésre az 
intézmény a fenntartótól kér engedélyt, miután megismerte a szülők és a nevelőtestület 
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véleményét. Az óvodában 3 csoport működik életkor szerinti bontásban. A csoportszervezés 
változhat a jelentkező gyermekek életkorától függően. 

2. 4. Az óvodai szülői szervezet jogai, kapcsolattartás formái 

Az óvodai szintű szülői szervezettel való együttműködés szervezése az intézmény 
vezetőjének feladata. Az intézményvezető és a szülői szervezet elnöke az együttműködés 
tartalmát és formáját az éves munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának 
egyeztetésével állapítják meg. A szülői szervezet működésének feltételeiről az 
intézményvezető gondoskodik. A szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban és a 
jelen Szabályzatban meghatározott eseteken túl a házirend is tartalmazza. 

A szülők az Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői 
szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre. A szülői szervezet saját SZMSZ-ről, 
ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és 
képviseletéről saját maga dönt. 

A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási rendje 

Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjével az intézményvezető, a csoportszintű ügyekben a 
csoport szülői szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus 
kompetenciáját meghaladó ügyekben az óvodavezető tart kapcsolatot. 
A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak 
tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van. 
Ha a szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított, vagy 
a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a vélemény és a javaslat 
előterjesztéséről - 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásával - az 
óvodavezető gondoskodik. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal 
korábbi átadásával történhet. 
Az intézmény vezetője a szülői szervezet elnökét legalább félévente tájékoztatja az 
intézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 
A csoportszintű ügyekben a csoport szülői szervezetének képviselőjével az óvodapedagógus 
tart kapcsolatot. Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezetének képviselőjét rendszeresen 
tájékoztatja. 

A szülői szervezet részére biztosított jogok 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet számára biztosítsa azokat a 
dokumentumokat, információkat, így különösen, hogy a szülői szervezet élhessen a 
véleménynyilvánítási, javaslattevő jogával, ennek keretében véleményt nyilváníthasson, 
javaslatot tehessen az alábbi esetekben: 

• az SZMSZ elfogadásakor 
• a működés rendje, a gyermekek fogadása 
• a vezetők intézményben való benntartózkodása 
• belépés és benntartózkodás rendje, azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban az óvodával 
• a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módja, 
• külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 
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• az ünnepélyek, megemlékezések rendje 
• rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 
• az adatkezelési szabályzat elfogadásakor gyermekeik személyes 

adatainak kezelésével kapcsolatban 
• a Házirend elfogadásakor 

• a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 
• a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben 
• a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában 
• az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 
• a munkatervnek a szülőket is érintő részében 
• a hit és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában 
• vezetői pályázatnál 
• az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával vezetőjének 
megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan. 

Élhessen kezdeményezési és javaslattételi jogával, azaz kezdeményezhesse: 
• óvodaszék létrehozását, és delegálhassa a szülők képviselőjét, 
• nevelőtestület összehívását, 
• egyes kérdésekben az érdemi válaszadást; 

Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 
érvényesítéséhez. 

Egyéb jogával, így 
• figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét 
• képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában 
• ha a szülői szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékozódni 

kíván, a kérést az óvodavezetőhöz kell címezni 
• a tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban vagy írásban, a szóbeli 

tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni a szülői 
szervezet képviselőjének 

• a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek nagyobb 
csoportját érintő ügyek - a gyermekek nagyobb csoportját a házirend határozza meg -
nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő tárgyalásánál, a meghívásról az 
óvodavezetőnek kell gondoskodnia. 

• ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka 
eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető 
gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének 

részvételével megtárgyalja. 

A szülő szervezet képviselői minden értekezlet után kötelesek a következő csoportos szülői 
értekezleten beszámolni a mindenkit érintő információkról. 
A szülő szervezet feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az óvoda helyiségeit, 
berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az óvoda működését. 

A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy 
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• a hatáskörébe utalt jogköreit - amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló 
időn belül gyakorolja, 

• megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a 
szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek, 

• a szülői szervezet jogszabályban meghatározott véleményezési és javaslattevő 

jogkörének eseteiben eljárva köteles írásban nyilatkozni. 

A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a 
következők: 

• szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői szervezet 
vezetőjével, 

• közreműködés az előterjesztések, illetve jogkörgyakorláshoz szükséges tájékoztatók 
elkészítésében, 

• munkatervek egymás részére történő megküldése, 
• értekezletek, ülések, 
• szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre, 
• a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet ülésére, 
• írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkörébe tartozó 

ügyekről egymás írásbeli tájékoztatása a jogkörgyakorlásokhoz, 
• azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet 

jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok), 
• a szülői szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása. 

A szülői szervezet aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségüket a szülői szervezet 
szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, melyet a szülői szervezet köteles 
nyilvánosságra hozni. 
Az együttműködés és kapcsolattartás során a vezetők feladata, hogy az óvodai Szülői 

Szervezet jogainak gyakorlásához szükséges: 
• Információs bázis megadása (az intézmény nyilvános dokumentumai, az intézmény 

működésével kapcsolatos irat), a hozzáférés biztosítása. 
• Közvetlenül rendelkezésre bocsássa azokat a dokumentumokat, melyek az óvoda 

Szülői Szervezet jogainak gyakorlásához szükségesek. 
• Óvodán belül megfelelő helység, szükséges berendezés biztosítása. 

Az óvodai Szülői Szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály, és az óvoda belső 
szabályzataiban megadott jogosítványaival, jogainak gyakorlásával 

• segítse az intézmény hatékony működését 
• támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét 
• véleményezze az óvoda tevékenységének eredményességét. 

A szülők, és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására lehetőség 
nyílik az alábbi esetekben: 

• nyilvános ünnepélyeken 
• fogadóórákon 
• szülői értekezleteken 
• faliújságra kifüggesztett információkon keresztül 
• a szülők képviselőjének részvételével a nevelői értekezleteken az óvodai rendezvények 

szervezése során 
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• a gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül 
• a csoport specifikus programokon 
• és közös kirándulásokon 

2. 5. Megbízottak 

Az óvodában meghatározott feladatokra felelősi rendszer épült ki. Célja, hogy megbízatásuk 
révén érdekeltek legyenek az óvoda eredményes működésében, céljainak megvalósításában. 
Átadott feladatok, jogkörök 

• intézményi belső önértékelési csoport 

Megbízatásuk egy nevelési évre szól. Eredmél,lyes munkájuk révén, több éven keresztül 
megbízhatók. 
Feladatukat munkaköri leírás tartalmazza. 
A feladatok ellátásával megbízottak beszámoltatásra kötelezettséggel tartoznak a vezető felé. 
Köteles az óvodavezetőnek az évzáró nevelési értekezletig írásban beszámolni munkájáról, 
eredményeiről, értékeléseket készíteni, javaslatokat tenni. Szintén beszámolási kötelezettség 
terheli azokat, dolgozókat is, akik intézményi támogatással (munkaidő, költségtérítés) vettek 
részt továbbképzéseken. 
Kapcsolattartás a munkatervben meghatározottak szerint, illetve naponta. 

2. 6. Szakmai munkaközösségek tevékenysége, kapcsolattartásuk 
rendje 

Az óvoda pedagógusai - legalább öt fővel - szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre, 
amelyben a részvétel önkéntes. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben 
segítséget ad a nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A szakmai 
munkaközösség tagjai javaslatot tehetnek munkaközösség-vezető személyére, akit az 
intézményvezető bíz meg legfeljebb 5 évre. Feladata munkaközösség tevékenységének 
szervezésére, irányítására, koordinálására. 

A szakmai munkaközösség együttműködik: 
• nevelőtestülettel 

• óvodavezetővel 

Fenti szervek között a kapcsolattartás folyamatos, szóbeli és írásos egyeztetés útján valamint a 
nevelőtestületi értekezletek során valósul meg. 

A szakmai munkaközösség tevékenysége: A munkaközösség feladatait az óvoda éves 
munkaterve irányozza elő. A nevelőtestület feladat-átruházása alapján a szakmai 
munkaközösség az alábbi tevékenységet folytatja: 

• javítja az intézményben folyó nevelőmunka szakmai színvonalát, minőségét, 
• új módszertani eljárásokat keres, ajánl, 
• közreműködik az óvodai rendezvények szervezésében, lebonyolításában. 
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A szakmai munkaközösség-vezető feladatai: 
• összeállítja az intézmény munkaterve alapján a munkaközösség éves programját, 

• összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény 
szerint az óvodavezető részére a munkaközösség tevékenységéről, 

• helyi bemutatókat szervez, 

• segít a szakirodalom tanulmányozásában és felhasználásban, 

• évente beszámol a nevelőtestületnek az átruházott jogkörök teljesítéséről, 
• részt vesz a nevelőmunka ellenőrzésében. 

A kapcsolattartás rendje: 
• tevékenysége alapján összefoglaló elemzés, javaslat készítése nevelőtestületi 

értekezletre 
" • az éves tevékenységről beszámoló készítése a évzáró értekezletre, intézményi be-

számolóba 

• rendszeres feladategyeztetés, beszámoló az óvodavezető részére 

A szakmai munkaközösség értekezleteken, egyedi konzultációk során segítik a pedagógusok 
munkáját szakmai tanácsokkal, javaslatokkal. 
A szakmai munkaközösségtagjait és a pedagógusokat együttműködési kötelezettség terheli. 

3. Az intézmény működés rendje 

3. 1. Az óvodában használt nyomtatványok - Az intézmény 
működési rendjét meghatározó dokumentumok 

Kötelezően használt nyomtatványok: 

• az óvodai csoportnapló, 

• az óvodai törzskönyv, 

• a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (a továbbiakban: óvodai 
szakvélemény). 

• felvételi előjegyzési napló 

• felvételi és mulasztási napló 

3. 2. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt 
dokumentumok kezelési rendje 

A dokumentum hiteles az óvoda körbélyegzőjével, oktatási azonosítójával, iktatószámával és az 
óvodavezető aláírásával. A dokumentumok kezelését és tárolását az Iratkezelési Szabályzat 
tartalmazza. 

31 



i 
i 
í 
1 

i 
l 
l 

l 
1 

3. 3. Az óvoda működési rendje 

Az intézmény nyitva tartása 

Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik. 

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6 - 17 - óráig napi 11 óra. 

A nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart, mely két részből áll: 
• Szervezett tanulási időszak: szeptember 1.-től május 31.-ig 
• Nyári időszak: június 1.-től augusztus 31.-ig 

A jegyző meghatározott feltételek esetén - járvány, természeti csapás - rendkívüli szünetet 
rendelhet el. Az ünnepekhez kapcsolódó munka és pihenőnapok a törvényi rendelkezések 
alapján kerülnek meghatározásra. 
Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. 

Bizonyos esetekben, alkalmanként a vezető engedélyével, az év során bármikor történhet 
csoport összevonás. 
Az óvoda nyitását követően, valamint a zárást megelőzően a gyermekek létszámától függően 
összevont csoportok működhetnek: 

• reggel 6 - 7 30
- óráig 

• délután 15 30-tól 17 -óráig 

Az összevonás nevelési évente kialakított rendjét a nevelési év kezdésekor az óvónők 
ismertetik a szülőkkel, és a faliújságokon írásbeli tájékoztatást is közzétesznek. 
Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év 
közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság 
jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma 
nagymértékben csökken, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével. Rendkívüli 
esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával és 
a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb 
időre történő csoportösszevonás esetén az óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót. 
A nyári időszakban is, alacsony létszám esetén összevont csoporttal működhet az óvoda. 
A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének 
megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik. 
Az engedélyezett szüneteken kívül az óvoda csak rendkívüli esetben (balesetveszélyes 
körülmények, épületben történt meghibásodás, stb.) tart zárva. 
Rendezvények esetén a nyitva tartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi. 
Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik. Az intézmény a jegyző 
rendelkezése alapján meghatározott nyári és téli zárva tartás alatt szünetel. Nevelési év: az 
óvodában szeptember l-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak, A nyári zárás 
idejéről a szülőket minden év február 15-ig kell értesíteni. 
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3. 4. Az intézmény munkarendje 

Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a munkavégzés 
általános szabályai 

A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt 
legalább 10 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében, 
hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá kötelező órájának letelte után az aznap 
használt eszközeit megfelelően elhelyezze. Az éves munkatervben rögzített feladatok 
elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, fogadóórák, gyermekek értékelése, családokkal 
történő programok stb.) a pedagógus a kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon is 
berendelhető a 40 órás munka idejének terhére. 
A szabadságolási terv alapján az óvodavezető a helyettessel egyeztetve engedélyezi a 
szabadságot. A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát 
lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az 
intézményvezetőnek. A dolgozó a munkából való betegség miatti távolmaradását az 
intézményvezető-helyettesnek köteles jelenteni. 
Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel 
hagyhatják el az intézményt. 
A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének, vagy helyettesének előzetes 
engedélyével, a csere lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el. 
Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajka nyitja. A délutáni zárást a 
munkaidő szerint beosztott óvodapedagógus végzi. A bejárati ajtót zárva kell tartani. A 
bejutási szándék csengővel jelezhető. 
A teljes nyitvatartási idő alatt a gyermekekkel minden óvodai csoportban óvodapedagógus 
foglalkozik. Rendezvények esetén a nyitva tartási időtől való eltérést az óvodavezető 

engedélyezi. A hivatalos ügyintézés az óvodavezető irodahelyiségében történik. A nevelési év 
helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a nevelési évnyitó értekezletén, 
amely a munkatervben rögzítésre kerül 

Az óvoda épületének üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári és téli zárva tartás 
alatt szünetel. Nyáron történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. A nyári zárva 
tartás alatt a hivatalos ügyeket az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt személy intézi. 

Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje 

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente öt 
munkanap erejéig, nevelés nélküli munkanapokat szervezhet, melyeken az arra igényt 
tartók számára ügyeleti ellátást biztosítunk. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület 
szakmai továbbképzésére, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és 
értékelési feladatok ellátására használjuk fel. 
A nevelés nélküli napok időpontjáról a szülők legkésőbb hét nappal előbb hirdetmény 
formájában (faliújság) értesítést napnak. 
A szülők aláírásukkal is igazolják, hogy tudnak-e gyermekük elhelyezéséről gondoskodni. 

A személyre szóló munkaidő beosztás az adott nevelési évre szóló munkaterv melléklete. 
Az alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának dokumentálását a mindenkori jelenléti ív napi 
aláírása biztosítja. 
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Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 
Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: 

• a nevelés nélküli munkanapok időpontját és felhasználását 
• a szünetek időtartamát 
• a nemzeti és óvodai ünnepek megünneplésének időpontját 
• az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák 

időpontját 

• az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett 
időpontját. 

A nevelés nélküli munkanapok, valamint az ünnepek időpontjáról az első szülői értekezleten 
tájékoztatást kell adni, valamint minden csoport faliújságján szeptemberben ki kell 
függeszteni és az óvoda honlapjára, valamint a KIR rendszer közzétételi listájában meg kell 
jeleníteni. A megvalósulás ellenőrzéséért az óvodavezető helyettes a felelős. 

~ 

3. 5. A nevelési napok rendje 

A gyermekek napi- és heti rendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni, amelynek időintervalluma 
nem térhet el az óvodai nyitva tartástól, szokás és szabályrendjétől, pedagógiai céljaitól. 
Az óvoda napi-és heti rendjéről a szülőket szülői értekezleten szóban, és a hirdető táblán 
írásban kell tájékoztatni. 

Az óvodába a nap folyamán a szülők bármikor behozhatják, és elvihetik gyermekeiket, ha a 
délelőtti közös tevékenységeket és a délutáni pihenést nem zavarják. 

3. 6 A vezetők intézményben való benntartózkodásának és 
helyettesítésének rendje 

Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását. 
Ennek érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásának rendje az alábbiak szerint 
kerül meghatározásra 

Vezetői beosztás megnevezése Az intézményben való tartózkodás rendje 

Intézményvezető heti munkaideje: 40 óra. 
kötelező óraszáma: 10 óra 

7:30-15:30 
Intézményvezető helyettes heti munkaideje: 40 óra. 

kötelező óraszáma: 24 óra 
beosztás szerint 

Amennyiben tartós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hiányzás, vagy 
kétműszakos munkarend esetén az egybeeső munkarend miatt az intézményvezető vagy 
helyettesének folyamatos benntartózkodása ezen időszakban nem oldható meg, úgy a 
helyettesítés rendjére vonatkozó szabály szerint kell eljárni. 
Az óvoda vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének 
akadályoztatása esetén a: 
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• vezetői, 
• vezető-helyettesi feladatokat ellássák. 

Ha egyértelművé válik, hogy 

• az óvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, 
egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az 
intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia; 

• az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó 
teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem 
tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat a szakmai munkaközösség 
vezetőnek kell ellátnia; ill. a a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező 

óvodapedagógus, 
együttes hiányzásukkor a helyettesítést, az azonnali döntést igénylő kérdésekben a 
vezető által írásban felkért közalkalmazott pedagógus jogosult ellátni és intézkedni. 
Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának 

megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
Intézkedéséről az óvodavezetőt köteles értesíteni. 

• Az intézményvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az 
intézményvezető által írásban adott megbízás alapján történik. 

Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a munkavégzés 
általános szabályai 

A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt 
legalább 10 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében, 
hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá kötelező órájának letelte utáni 10 
percben az aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően elhelyezze. A pedagógus 
havonta köteles nyilvántartani kötelező óráján felüli munka idejét az óvoda belső használatra 
elkészített nyomtatványán. Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére 
(ünnepségek, rendezvények, fogadóórák, gyermekek értékelése, szülőkkel, családokkal 
történő programok stb.) a pedagógus a kötelező órájának letöltése után. A szabadságolási terv 
alapján az óvodavezető a helyettessel egyeztetve engedélyezi a szabadságot. A dolgozó a 
munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de 
legkésőbb az adott munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az intézményvezetőnek vagy a 
helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedhessen. 

Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel 
hagyhatják el az intézményt. 
A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere 
lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el. 
Egyéb tekintetben az Mt., a Kjt, az NKt, az óvoda működését meghatározó intézményi 
dokumentumok, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat az irányadó. 

3. 7. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak 
jogviszonyban az intézménnyel 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a 
következők szerint történhet: 
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Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a 
gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, aki 

• a gyennek érkezésekor: a gyermek átöltöztetéséhez és óvónőnek felügyeletre 
átadásához, valamint a kísérő távozásához szükséges 

• a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételéhez, átöltöztetéséhez, 
valamint a távozáshoz szükséges 

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben 
• a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az 

intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe 
• valamint minden más személy 

A külön engedélyt az óvoda vezetőjétől kell kémi. Csak az általa adott szóbeli engedély, és 
szükség szerint, egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 
Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni 

• A szülőnek, a gondviselőnek az óvoda által tartott értekezletekre, meghívott 
programokra való érkezésekor. 

• A meghívottaknak az óvoda valamely rendezvényén való tartózkodásakor. 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, benntartózkodása, a 
következők szerint történhet: 

• Az óvodába érkezőt fogadó alkalmazott az illetőt az irodába kíséri, aki belépéséhez 
kapcsolódóan rendezi, intézi kérését. 

• Az alkalmazott a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket 
az óvodavezetőnek jelenti be. 

• A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az 
óvodavezetővel való egyeztetés szerint történik. 

• Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az 
óvodavezető engedélyezi. 

Ügynökök, üzletkötők, kereskedők belépésének, benntartózkodásának szabályai 
• Belépésüket kötelező módon jelezni kell az óvodavezetőnek 
• Benntartózkodásuk, tevékenységük vezetői engedélyhez kötött, aki döntése 

meghozatalában kötelező módon veszi figyelembe az intézmény jellegét. 
• Az intézmény vezetője engedélyezheti kereskedők belépését, benntartózkodását 

• jótékonysági programokon 
• gyerekek részére szervezett programokon 
• az óvodai játszónapokon 
• ünnepkörökhöz kötődő gyermekkönyv terjesztésekor 
• az óvoda dologi beszerzéseihez kötődő ajánlatok megismerésekor (játék, 

tisztítószer, könyv ... ) 
• A benntartózkodás az óvodavezető által jelölt helyiségben történik 

A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett időpontban, 
megfelelő információk beszerzését követően történhet 
Alkalmi ügynökök, kereskedők belépése, benntartózkodása TILOS! 
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3. 8. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok 
ápolásával kapcsolatos feladatok 

Óvodai ünnepek 

A hagyományok ünnepek, ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú 
személyiségfejlesztésétől érzelmi életük gazdagításától. Megalapozzák a szűkebb és tágabb 
környezethez fűződő pozitív viszony alakulását, a hagyományőrző kultúra ápolását A felnőtt 
közösségekben hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés értékeinek 
erősítéséhez. 

Az óvodai ünnepeket, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan az óvoda 
Pedagógiai Programja tartalmazza. 
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos 
felelősöket a nevelőtestület az éves munkaten:ében határozza meg, melyet az intézmény 
évente, a közzétételi listában, elektronikus formában az óvoda honlapján is megjelentet. A 
felelősök a rendezvényekre vonatkozó feladatterveiket a munkatervben jelölt határidőre 
elkészítik, és tartalmuk szerint szervezik meg az ünnepséget. 
Az ünnepélyek, megemlékezések a gyermekek nemzeti identitástudatának fejlesztésére, 
hazaszeretetük mélyítésére, az egymás iránti tisztelet, türelem alakítására, a közös cselekvés 
örömére, közösség formálására szolgálnak. Az ünnepek, megemlékezések, a hagyományok 
ápolása, bővítése az intézmény jó hírnevének megőrzése az óvodai közösség minden tagjának 
kötelessége. 
Az ünnepek, megemlékezések, mindenkor a gyermek életkori sajátosságaihoz igazodnak. Az 
intézményi megemlékezések, a nemzeti és nemzetiségi, valamint az egyéb ünnepek 
megünneplésének rendjét és módját a Pedagógiai program, jelen Szabályzat, továbbá a 
nevelési év rendjére vonatkozó éves munkaterv határozza meg. 

Hagyományok 

• A magyar és német nemzetiségi hagyományápolás az intézmény valamennyi 
dolgozójának feladata, tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az 
intézmény hagyományai fennmaradjanak. 

• A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének 
megőrzése, növelése. 

A hagyományápolás eszközei: 
• Ünnepségek, rendezvények 
• Egyéb eszközök (pl. kiadványok) 

Az intézmény hagyományai érintik 
• a gyermekeket 
• a felnőtt dolgozókat 
• a szülőket 

A hagyományápolás érvényesülhet az intézmény 
• jelkép használatával 
• gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével 
• az intézmény belső dekorációjával 

Az óvoda nevét jelképező, logo megjelenítésének formái 
• pólón 
• sapkán 
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• zászlón 
• leveleken 

Rendezvényeken, kirándulásokon, közös óvodai ünnepeken a logo használatát szorgalmazzuk. 
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről 
IS. 

Felnőtt közösségek hagyományai 

• nevelési évnyitó tanácskozás: 
az óvoda alkalmazottainak és a vezetők részvételével minden év szept. 30 -ig. 
nevelési évzáró értekezletek az óvoda alkalmazottainak részvételével minden év június 
30-ig 

• szakmai napok, továbbképzések 
• karácsonyi fehérasztal 
• év végi szervezetfejlesztési tanulmányi kirándulás 

A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoport megünnepel az 
intézményben: 

• Ösz ünnep, nemzetiségi hetek, Márton nap. Mikulás, adventi kreatív délután, farsang, 
március 15-e, húsvét, anyák napja, gyermeknap, nagycsoportos gyermekek búcsúnapja 

Az Óvoda hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az Óvoda jó 
hírnevének megőrzése a közösség minden tagjának kötelessége. 
Az ünnepek részben nyilvánosak. Az óvodapedagógusok kezdeményezésére csoportszinten 
más ünnepélyek, rendezvények is nyilvánossá tehetők. 
Óvodai vagy csoportszinten - a gyermekcsoportok fejlettségének megfelelően -
megünnepeljük a környezet, - és természetvédelem jeles napjait is. 
Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja, Világtakarítási Nap, Állatok Világnapja. Stb. 
Egyéb rendezvények, események szervezésére a munkaterv és a nevelési terv szerint kerül 
sor. 
Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok 
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat az intézmény pedagógiai programja, 
időpontját és a szervezés / lebonyolítás felelőseit - annak rendjét - a nevelőtestület az éves 
munkatervben határozza meg. 

Az ünnepélyek, megemlékezések lebonyolításában az óvodapedagógusok nevelői 
önállóságának kell érvényesülnie. Az ünnepélyeken mindkét óvodapedagógus részt vesz, ez 
munkaköri kötelessége. 

4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

4. 1. Belső kontroll rendszer 
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Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az 
intézmény vezetője a felelős. 
A részletes folyamatszabályozás megtalálható az intézmény Belső kontroll rendszer 
működtetésének szabályzatában. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az 
intézményben folyó: 

• szakmai tevékenységgel összefüggő és 
• gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

Az ellenőrzések ellenőrzési terv alapján történnek, melyet az intézmény éves munkaterve 
tartalmaz. 
A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos 
bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt szolgálja, 
hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat: 

• a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás 
elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, er~dményesség) összhangban hajtsa végre, 

• teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, 
• megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak, 
• megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű 

használattó 1. 

4. 2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előforduló hibák 
mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, másrészt a 
pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

A belső ellenőrzés általános elvi követelményei: 
• Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben folyó 

nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról. 
• Az ellenőrzés során előtérbe kell, hogy kerüljön a támasznyújtás, segítségnyújtás, 

együtt gondolkodás, ösztönzés. 
• Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az 

intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 
• Fogja át a pedagógiai munka egészét. 
• Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos 

óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését. 
• Segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását. 
• Támogassa a mintaadó kezdeményezéseket, mutasson rá a tévedésekre, 

hiányosságokra. 
• A szülői közösség, észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az 

intézmény valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását. 
• Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását. 
• Az óvodavezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az 

óvodapedagógusok munkavégzéséről. 
• Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelőmunkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 
• Hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 
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Az ellenőrzés célja: 
• a nevelőmunka hatékonyságának és színvonalának emelése 

• az óvodapedagógusok önértékelésének fejlesztése 

• a Pedagógiai Program megvalósításának segítése 

Feladata: 
• a nevelési gyakorlat ellenőrzése, pozitívumainak megerősítése, a feltárt problémák 

megoldásának segítése 

• a gyermekcsoportok és a gyermekek fejlődésének ellenőrzése, értékelése 

• a Pedagógiai Program megvalósulásának nyomon követése 

Az ellenőrzés kiterjed: 
• munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, 
• a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre, 
• a működési feltételek vizsgálatára. 

Az ellenőrzés fajtái: 
• tervszerű, előre egyeztetett szempontok szerint, 
• spontán, alkalomszerűen, 

- a problémák feltárása, megoldása érdekében, 
- napi felkészültség mérése érdekében. 

Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során 

• a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkafegyelme. 
• a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 
• a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 
• az óvónő-gyermek, dajka- gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben 

tartása, 
• a nevelőmunka színvonala, eredményessége 
• a tanulási folyamatok a foglalkozások szervezése: 

előzetes felkészülés, tervezés, 
felépítés és szervezés 
az alkalmazott módszerek, 
a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, 
magatartása 
az eredményesség vizsgálata, a pedagógiai program követelményeinek teljesítése, 

• a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége 
• a gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése, fejlesztése. 

Az egyes nevelési évekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 
végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét képező belső 
ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az óvodavezető a felelős. 
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvoda vezetője dönt. 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 
• az óvoda vezetője 
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Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenőrzésére, értékelésére sor kerül. 
Az ellenőrzés tapasztalatairól a vezető feljegyzést készít, amelyet ismertet az 
óvodapedagógussal. 
A pedagógusok értékelése a nevelőtestület által elfogadott pedagógusértékelési rend szerint 
folyik. A nevelési év záró értekezletén az óvodavezető értékeli a pedagógiai munka belső 
ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, 
megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Az 
óvodavezető által megfogalmazott általános tapasztalatok eredményeit fejlesztési célzattal 
felhasználva készíti el az óvoda következő évi munkatervét. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: 

• szóbeli beszámoltatás, 
• írásbeli beszámoltatás, 
• értekezletekre való felkészülés 
• dokumentációk ellenőrzése 
• értekezleteken való aktivitás, 
• csoportlátogatás, 

Az ellenőrzés elsősorban az óvodavezető törvény által meghatározott joga és kötelezettsége, 
amellyel kapcsolatos feladatok megosztását az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. Az ellenőrzést követő értékelés történhet szóban, vagy írásban, amely minden 
esetben tényekre támaszkodik, megállapításokat és javaslatokat tartalmaz. Az értékelés 
tényéről és tartalmáról minden esetben feljegyzés készül. 

Pedagógusértékelés eljárásrendje 

A vezetői ellenőrzés mellett, a törvényi előírásoknak megfelelően a Belső Ellenőrzési Csoport 
végzi az Intézményi Önértékelés pedagógusokra, vezetőre és intézményre kidolgozott belső 
elvárás rendszer alapján, saját szabályzatuk és munkatervük szerint a pedagógiai ellenőrzést. 
A BECS munkaterve az intézmény éves Munkatervének része. Az Önértékelési szabályzat 
megtalálható a vezetői irodában és a BECS vezetőnél. A Belső elvárás rendszer az OH által 
működtetett informatikai felületen illetve az óvodavezetőnek és a Becs vezetőnél találhatóak. 

5. Kapcsolattartás rendszere, formája, módja 

5. 1. Belső kapcsolatok 

Szervezeti egységek Az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes rendszeresen egyeztetik a 
következő hó-nap feladatait, illetve értékelik az elmúlt időszak eseményeit. -vezetők közötti 
feladatmegosztás. 

5. 2. Külső kapcsolatok rendszere 
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Az óvoda feladatainak elvégzéséhez, valamint a hatékonyság fokozásához rendszeresen tart 
fenn kapcsolatot a gyermek-és felnőtt egészségügyi, gyermekvédelmi, más intézményekkel, 
cégekkel. 
Az intézmény képviselete az óvodavezető jogköre és feladata. 

Áprily Lajos Általános Iskola, Apátkúti Erdei Általános Iskola 
Az óvoda vezetője, pedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak a lakókörzet szerinti iskola 
igazgatójával, pedagógusaival. A kapcsolattartás célja az iskolába lépő gyermekek 
beilleszkedését megkönnyítő együttműködés kialakítása. 
A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, rendezvényeken való részvétel, szülői értekezlet. 

pedagógusok szakmai programjai 
óvodások iskolával való ismerkedése 
ünnepélyeken, szakmai programokon való kölcsönös részvétel 
volt óvodásokkal kapcsolatos után követéses vizsgálat 

Gyakoriság: nevelési évenként az iskolai beiratkozás előtt, illetve nevelési évenként az első 
félévet követően. Az óvoda biztosítja, hogy az információit a szülők felé továbbítja. 

Egészségügyi Szolgálat (a település védőnőjével, gyermekfogászattal, alkalmazottak 
munkaegészségügyi vizsgálatával megbízott orvossal) 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője 
A kapcsolat tartalma: a gyermekek egészségügyi ellátását az óvodavezetővel egyeztetett rend 
szerint, együttműködve végzi a preventív munkát. A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat 
egyeztesse. Segíti az óvoda pedagógiai programját képező testi, lelki, mentális egészség 
fejlesztését, a magatartási függőség, a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek 
fogyasztásának és a gyermeket, veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzését. Az intézmény 
teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és 
mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program részét képező 
egészségfejlesztési program keretében. 
A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre, konzultáció, 
dokumentumelemzés. 
Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint 
Az alkalmazottak alkalmassági munkaegészségügyi vizsgálatát végző szolgáltatás 
tekintetében a munkába állás előtti orvosi vizsgálatra és az időszakos orvosi vizsgálatra 
történő beutalás az óvodavezető kötelessége, a vizsgálaton való részvétel kötelessége pedig az 
alkalmazotté. 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye 
A pedagógiai szakszolgálat feladata: 
Alapfeladat, mely szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési
oktatási intézmény feladatainak ellátását a pedagógiai szakszolgálat segíti 

• gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 
• fejlesztő nevelés 
• járási szakértői bizottsági tevékenység 
• nevelési tanácsadás 
• logopédiai ellátás 
• gyógytestnevelés 
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• óvodapszichológiai ellátás koordinálása 
• kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

A kapcsolat gyakorisága: szükség szerint, speciális fejlesztést igénylő gyermekek esetében, 
illetve a nevelés során felmerülő problémák esetén. 
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője, és az adott nevelési évre a munkatervben megbízott 
óvodapedagógus. 
A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, fejlesztés, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, 
konzultáció, szülői értekezleten való részvétel. 

Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

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

• A nehéz helyzetbe került családok szociális és vagy családi problémáinak enyhítése, a 
veszélybe került gyermek védelme 

• Családon belüli erőszak esetén 
• A gyermek testi, lelki egészségével összefüggő problémák esetén 
• Ha a család anyagi ellehetetlenülése a gyermekről való gondoskodást fenyegeti 
• A gyermek jogait sértő bánásmód esetén 
• Ha a gyermek viselkedésének, magatartásának megváltoztatásához nem állnak 

rendelkezésre az alkalmas nevelési ismeretek. 
A Gyermekjóléti Központ és jelzőrendszer tagjai között, a formális, papíralapú információk 
átadásán túl az adott család, gyermek ügyében közös megbeszélésekre, egyeztetésre kerülhet 
sor. Az együttműködés célja a gyermek érdekét szolgáló, azonos célok irányába ható szakmai 
cselekvések meghatározása. 
Gyakoriság:_nevelési évenként minimum 2 alkalommal, illetve szükség szerint. 
A gyermekvédelmi feladatok kompetencia elvű meghatározását az óvoda pedagógiai 
programja tartalmazza. 

Visegrád Város Önkormányzata /Fenntartó 

Kapcsolattartó: óvodavezető, óvodavezető-helyettes, 
A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak 
való megfelelés, illetve az intézmény érdekeinek képviselete. 
A kapcsolattartás formái: 

• szóbeli tájékoztatás 
• beszámolók, jelentések 
• egyeztető tárgyaláson, értekezleten, való részvétel 
• a fenntartó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása 
• speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez, gazdálkodásához, 

szakmai munkájához kapcsolódóan 
• statisztikai adatszolgáltatás 
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• az intézmény működésének és tartalmi munkájának értékelése 
Gyakoriság: éves munkaterv és szükség szerint 

Egyházak és óvoda kapcsolata 

Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői igény szerint, 
szakképzett hitoktatóval szervezhető, akit az egyház és szülők bíznak meg. Az óvoda 
biztosítja a vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket. 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 
Fellegvár Óvoda Alapítvány 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a 
támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény 

• anyagi helyzetéről 
• a támogatással megvalósítandó elképzeléséről és annak előnyeiről 
• Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást 

vezessen, hogy abból megállapítható legyen a támogatás felhasználásának módja, 
célszerűsége, valamint a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

6. Intézményi védő és óvó előírások 

Gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend 
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményben eltöltött időben minden gyermek 
részesüljön testi-lelki jólétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az óvoda 
nevelési folyamatainak mindennapjaiban működő egészségfejlesztő tevékenységekben 
A Pedagógiai Program és az éves munkaterv alapján az óvodapedagógusok úgy befolyásolják 
a nevelési folyamatot, hogy ez a gyermek egészségi állapotának kedvező irányú változását 
idézzék elő 

Az óvoda mindennapos működésében kiemelkedő figyelmet fordít a teljes körű 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra különösképpen: 
• egészséges táplálkozás 
• mindennapos testnevelés, testmozgás 
• testi - lelki egészség fejlesztése, prevenció 
• bántalmazás megelőzése 
• baleset megelőzés 
• személyi higiéné 

6. 1. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának rendje 

Az intézmény vezetője és az óvodában dolgozók közreműködnek a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. Célunk a prevenció, a gyerekek 
hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, 

hátrányok kompenzálása, esély egyenlőség biztosítása, tehetséges gondozása. Az óvodavezető 
felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A nevelőtestület minden 
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tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák elősegítése. Az óvodavezető a 
feladatokat a gyermekvédelmi felelőssel az intézményi éves munkatervben megfogalmazottak 
szerint megosztja. 

Gyermekvédelmi feladatok 
• elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, 
• a problémákat, a hátrányos helyzetet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és ha 

szükséges szakember segítségét kérni, 
• rendszeres óvodalátogatás figyelemmel kísérése 
• a családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző 

támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése 
• az óvodavezető együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó más személyekkel, 
intézménnyel és hatóságokkal, 

• a Gyermekjóléti Szolgálati esetmegbeszéléseken való részvétel, 
• a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeresen figyelemmel 

kíséri, és a dolgozók tudomására hozza, 
• fontos feladata, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet 

kritériumainak intézményi szintű megállapítását, 
• ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai 

intézkedési lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcsolatot az illetékes 
szervekkel. 

• Intézkedést kér azoktól a szakemberektől (gyermekjóléti szolgálat, védőnő, orvos, 
jegyző), akik illetékesek a gyermek problémáinak megoldásában. 

Az intézményi faliújságon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 
intézmények címét, telefonszámát. A nevelési évet nyitó szülői értekezleten az óvoda vezetője 
tájékoztatja a szülőket az óvodai intézmény gyermekvédelmi feladatairól. 

6. 2. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

• Az óvodavezető feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres szűrő vizsgálatok 
megszervezése. 

• Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi munka feltételeit. 
• Gondoskodik a gyermekek szükséges óvónői felügyeletéről és szükség szerint a 

vizsgálatokra történő előkészítéséről. 
• Évente két alkalommal fogorvosi szűrés történik. 
• A kötelező védőoltások az óvodában nem adhatók be. 
• Az iskolai beiratkozás előtt kötelező egészségügyi vizsgálatokat a gyermekorvos a 

rendelőben végzi a szülő felügyelete alatt. 
• Amennyiben az orvosi vizsgálatok elvégzéséhez a szülő nem járul hozzá, erről írásban 

kell nyilatkoznia. 
• Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda 

Házirendje tartalmazza. 

6. 3. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó 
feladatok 
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Minden óvodapedagógus a köznevelési törvényben előírt feladatát képezi, hogy a rábízott 
gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, 
és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, 
vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye. 

Minden óvodapedagógus feladata: 

• A gyerekek életkorának megfelelő balesetvédelmi oktatás megtartása, tartalmának 
és időpontjának rögzítése. 

• Baleset esetén a szükséges intézkedések megtétele és dokumentálása. 
• Körültekintő játékvásárlás, használati utasítás szerinti alkalmazás. 
• Kirándulások biztonságos előkészítése. 
• A védő, óvó előírások figyelembe vételével viheti be az óvodai foglalkozásokra 

az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 
• Szülők tájékoztatása a gyerekek ruháiban, ékszerhasználatában és játékaiban rejlő 

baleseti forrásokról. 
• Szülők hozzájárulásának igénylése tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz, 

valamint minden óvodán kívüli tevékenységhez (dokumentálja, és a házirendben 
szabályozza). 

Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi utasítás 
és a tűzriadó terv rendelkezéseit. A munkakörönként kialakított általános és specifikus 
ismereteket nevelési évenként ismétlődő oktatáson való részvételükkel kötelesek megszerezni. 
Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell 
megszervezni a gyermekek tevékenységét, a védő-, óvó előírások figyelembe vételével. 
Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező 
viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő 
magatartásra. 

Különösen fontos ez, ha: 
• az udvaron tartózkodnak 
• ha különböző közlekedési eszközzel közlednek (kirándulás előtt ... ) 
• ha az utcán közlekednek 
• ha valamilyen rendezvényen vesznek részt 
• ha a közeli építkezést stb. látogatják meg 
• és egyéb esetekben. 

Az óvoda vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 
ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell, a szükséges intézkedéseket 
megteszi. Minden pedagógus feladata, hogy a veszélyforrást az óvodavezető felé jelezze. 
A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, az 
ellenőrzésbe bevont személyeket. 
Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat vásárol. 

Az óvodavezetőjének feladatai az alábbiak: 
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• Ellenőrizze, hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, 
szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési 
tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet. 

• A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos gyermekek 
esetében az orvos véleményezése alapján a biztonsági előírások kibővítése. 

• Gondoskodjon a védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó 
figyelmeztető jelzések, figyelmeztető táblák, hirdetmények kifüggesztéséről, 

illetve azok tartalmának évenkénti ismertetéséről. 

Az intézmény vezetőjének felelőssége: 

• hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a 
legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s 
csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet 

• hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen 
- az aljzatok vak dugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével 

• hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne 
juthassanak be 

• a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős 
feladata a gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a 
veszélyforrásokra (csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) 
valamint a bekövetkezett baleset utáni eljárással kapcsolatos szabályok 
megfogalmazása, a teendők ismertetése 

• a veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, 
illetve azok tartalmát legalább évente kétszer ismertetni kell 

• évente az intézmény egész területe felmérésre kell, hogy kerüljön a védő, óvó 
intézkedések szükségessége érdekében. 

Az óvodai alkalmazottak felelőssége: 
• Olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások, magatartási formák kialakítására. 
• A foglalkozások során az intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell alakítani a 

gyermekekben a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, át kell 
adni a baleset-megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, 
fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében. 

• Fejleszteni kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését. 
• Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések 

használatára, kezelésére. 
• A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek 

hozzá. 
• Javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá 

tételére. 
• Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére. 
• A gyermekek, és az óvodavezető figyelmét folyamatosan fel kell hívni a 

veszélyhelyzetekre. 
• Az azonnali veszélyelhárítás a baleset megelőzése érdekében. 
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• Az óvodapedagógus a foglalkozásokra csak olyan saját készítésű és kereskedelemben 
gyártott eszközöket vihet be a gyermekeknek, amely megfelel a jogszabályban jelzett 
megfelelőségi követelményeknek. 

Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét 
esetén: 

• a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni, 
• ha szükséges orvost kell hívni, 
• ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni, 
• a balesetet, sérülést, okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni, 
• a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetőjének és a szülőnek. 

Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan 
abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az orvos 
megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani. Minden dolgozónak kötelessége a 
segítségben részt venni. 

Az intézmény nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 

• a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 
biztonságára, testi épségére, 

• a munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgokat csak a 
munkáltató engedélyével viheti be. 

A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítéséért az 
óvodavezető felel, a végrehajtás a munkavédelmi felelős feladata. 
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset 
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 
bevonni. 
Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 
gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda 
munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata, Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. Az óvoda 
Házirendje rögzíti a gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó szabályokat, az intézményi óvó
védő előírásokat. Az intézményben bekövetkezett gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. A 
nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. 
Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. 
Ezeket, a baleseteket az oktatásért felelős államtitkár által vezetett, a minisztérium 
üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell 
nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, 
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát - az elektronikus úton 
kitöltött jegyzőkönyvek kivételével - a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót 
követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton 
kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell 
adni a kiskorú gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító intézményében 
meg kell őrizni. 
A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása az intézményvezető feladata. 
Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok: 

• a baleset körülményeinek kivizsgálása 
• Jegyzőkönyvkészítés 
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Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások: 
• azonnali jelentési kötelezettség a fenntartó felé 
• legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a baleset 

körülményeinek a kivizsgálásába 

A baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülői szervezet képviselőjének 
részvételét. 
A munkabiztonsági megbízottnak különleges felelőssége, hogy 

• gyermekbalesetet követően intézkedik annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne 
forduljon elő 

• az óvoda minden alkalmazottját tájékoztatja 

6. 4. A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése 

Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok 

Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is: 
• kirándulás, séta 
• színház, Múzeum, kiállítás látogatás 
• sport programok 
• iskolalátogatás stb. 

A szülők a nevelési év kezdetén írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy 
gyermekük az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen. Ezt a dokumentumot át 
kell adni az irattár részére. 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

• A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, indulási és érkezési 
időpontjáról, az útvonalról, a közlekedési eszközről. 

• Az óvodavezetőt előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi 
formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedés 
eszköz, indulás és várható érkezés) kitöltésével írásban. 

• Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell 
az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző 

veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét a 
pedagógus a csoportnaplóban köteles dokumentálni. 

Különleges előírások: 

A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani. 
• Bérelt autóbusz, vagy tömegközlekedés igénybe vételekor 10 gyermekenként 1- 1 fő 

felnőtt kísérő - de minimum 2 fő. 
Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről. 

Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok: 
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• Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi 
véleménnyel kell rendelkeznie. 

• A HACCP előírások betartása és betartatása minden alkalmazott felelőssége. 
• Az intézmény egész területén tilos a dohányzás! 
• Az intézményen belül és az óvoda által szervezett rendezvényeken szeszesital 

fogyasztása tilos! 
• A közétkeztetés, a higiénés helyzet egészséges életmódot támogató intézményi 

munkarend kialakítása és gyakorlati megvalósítása minden alkalmazott feladata. 

Óvó-védő előírások, amelyeket a gyermekeknek meg kell tartani az óvodában való 
benntartózkodás során 

• A balesetek megelőzésére vonatkozó szabályok 
• Az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok 
• Az udvar használatára vonatkozó szabályok 
• A séták alkalmára vonatkozó szabályok 
• A kirándulásokra vonatkozó szabályok 
• A tornaterem használatára vonatkozó szabályok 
• Színház, múzeum, kiállítás látogatásra vonatkozó szabályok 
• Sport programokra vonatkozó szabályok 
• Iskolalátogatásra vonatkozó szabályok 

7. Az óvoda és helyiségeinek használati rendje 

7. 1. Az intézmény egészére vonatkozó rendszabályok 

Az épület főbejárata mellett címtáblát kell elhelyezni. 
Az épület lobogózása folyamatos, a karbantartók feladata. 
Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy 
köteles, 

• a közösségi tulajdont védeni, 
• a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 
• az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni, 
• az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, 
• tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, 
• a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

Biztonsági rendszabályok 

Az intézményi és személyi vagyonvédelem érdekében a bejárati ajtót az illetékes dajka 
köteles zárva tartani. Vagyonvédelmi okokból ugyancsak zárva kell tartani nyitvatartási idő 
alatt is az üresen hagyott egyéb helyiségeket. 

50 



Az óvoda minden dolgozója felelős az intézmény állagának, vagyonának, tisztaságának 
megőrzéséért, valamint a tűz- és balesetvédelemi, munkavédelemi szabályok betartásáért. 

A dohányzás szabályai az intézményben 

A szabályozás kiterjed az óvoda valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait igénybe 
vevő szülőkre, az intézményben tartózkodó külső személyekre. 
A nemdohányzók védelméről szóló 2005. évi CLXXXI. Törvénnyel módosított 1999. évi 
XLII.törvény 2.§ (2) bekezdés b. pontja szerint az óvodában dohányzóhely nem jelölhető ki. 
Ennek értelmében az óvoda egész területén DOHÁNYOZNI TILOS! 
A dohányzásra vonatkozó szabályok betartását az óvodavezető ellenőrzi. Aki a dohányzásra 
vonatkozó szabályokat megszegi, azt az ellenőrző személy figyelmezteti a tiltott magatartás 
abbahagyására, ennek eredménytelensége esetén írásban figyelmezteti. 
A nemdohányzók védelmében hozott előírások b~tartását az ÁNTSZ megbízottja is ellenőrizheti. 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 
eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek 
és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését 
veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

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

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 
felettesénekjelenteni. A szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről az óvodavezető 
dönt. 
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell 

• az intézmény vezetőjét 
• az intézmény fenntartóját 
• tűz esetén a tűzoltóságot 
• robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 
• személyi sérülés esetén a mentőket 
• egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvodavezető szükségesnek tartja 

A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős 
dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket sajátos, felhívó jelzéssel értesíteni 
(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A 
veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó 
terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 
A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek óvodapedagógusa a 
felelős. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

• Az épületből minden gyereknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó nevelőnek a 
termen kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell! 
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• A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 
elhagyásában segíteni kell! 

• A helyszínt és a veszélyeztetett épületet, a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára, 
hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik gyermek az 
épületben. 

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

Az épület kiürítése, a gyermekek elhelyezése a Tűzriadó tervben rögzítettek szerint történik. 
Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület 
kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az alábbi 
feladatokról: 

• a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról 
• a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról 
• a vízszerzési helyek szabaddá tételéről 
• az elsősegélynyújtás megszervezéséről 
• a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról 
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az óvoda vezetőjének, vagy 
az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

• a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről 
• a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról 
• az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről) 
• a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről 
• az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról 
• az épület kiürítéséről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, 
illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további 
biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv 
vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és köteles betartani! 
Az intézményre és dolgozóira vonatkozó kérdésekben csak az óvoda vezetőjének 

engedélyével tehet nyilatkozatot a médiának minden alkalmazott. 
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „ Tűzriadó terv" c. 
dokumentum tartalmazza. 
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő megismertetéséért, 
valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős. 
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 
évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért a tűz és 
munkavédelmi megbízott felel. 
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 
dolgozójára kötelező érvényűek. 

Lobogózás szabályai 

-A 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében „A nemzeti lobogót állandóan 
kitűzve kell tartani. " 

- A kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a 
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középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fellobogózás 
szabályait. 

- A zászló állandó minőségének megtartásáról, tisztíttatásáról a vezető 
gondoskodik. 

7. 2. A helyiségek és berendezések használati rendje 

A helyiségek használati rendje 

Az óvoda működési rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda Házirendje tartalmazza 
• az óvoda helyiségeinek használatára 
• a gyermekek kíséretére 
• az étkeztetésre vonatkozóan 

A dohányzás szabályaira vonatkozó előírásokat a magasabb jogszabályok szabályozzák. 
A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon használják, 
hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak 
ellátását. Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túl igénybe kívánja venni az óvoda 
helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie, a használat céljának és 
időpontjának megjelölésével. Az intézmény helyiségeinek nyitvatartási időn kívüli használatát 
indokolt esetben, a vezető írásban engedélyezi. A nyitva tartástól eltérő időponttól az 
engedélyezett helyiséghasználat esetén értesíteni szükséges az épület riasztását, biztosító 
szervet. Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésének megfelelően lehet használni. Az óvodában 
csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező munkavállaló dolgozhat. 

Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles: 

• A közös tulajdont védeni. 
• A berendezéseket rendeltetésszerűen használni. 
• Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni. 
• Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni. 
• Tűz -és balesetvédelmi előírások szerint eljárni. 
• A munka és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

Az intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem 
működhet! 

Anyagi felelősség 

A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű, és értékű használati 
értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki 
onnan. (számítógép, stb.) 
Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési felszerelési tárgyak 
rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 

Kártérítési felelősség 
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A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes 
megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 
Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. A 
közalkalmazott vétségére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási 
vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyet 
állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel, és azokat jegyzék, elismervény 
alapján vette át. 
A pénz kezelőjét e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz tekintetében. Amennyiben 
a kárt többen okozzák, egyetemleges kötelezésnek van helye. 

8. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 

8. 1. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, 
hivatali titkok megőrzésnek rendje 

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben 
lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányokban leírtak szerint 
történik. 
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható 
szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően, nem 
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben 
jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos 
következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és 
előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint szakmai elvárásoknak 
megfelelően köteles elvégezni. 

Az intézmény minden dolgozójának kötelessége a hivatali titok megtartása. A közalkalmazott 
nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével 
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre 
hátrányos következménnyel járhat. 
Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és 
amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené. 
A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója 
köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az 
illetékes felettesétől engedélyt nem kap 

Hivatali titoknak minősül: 
• amit a jogszabály annak minősít 
• a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok 
• a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat 
• továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása, 

illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban írásban annak 
minősít. 
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8. 2. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű tájékoztatás 
nyilatkozatnak minősül. 
Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kell betartani: 

• Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 
intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

• A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a 
nyilatkozó felel. 

• A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 
titoktartásra, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

• Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az 
intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, 

amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

8. 3. A telefonhasználat eljárásrendje 

Az intézményben mobiltelefon használatára munkakörükkel összefüggésben az intézmény 
vezetője és helyettese jogosult. A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás 
teljes idejében, néma állapotban tarthatja magánál és csak kivételes, sürgős esetben 
használható. A gyermekek között a csoportszobában, az udvaron mobiltelefont használni 
magáncélú beszélgetésre nem lehet. 

Fénymásolás 
Az intézményben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása engedélyezett. 

8. 4 Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos 
rendelkezések 

Működési alapdokumentumok 
• Alapító Okirat 
• Pedagógiai Program 
• Szervezeti és Működési Szabályzat 
• Házirend 
• Éves Munkaterv 

Az Alapító Okirat elhelyezése 

Az Alapító Okiratunk a következő helyeken van elhelyezve: 
• a fenntartónál, 
• az óvoda vezetőjénél, 
• az irattárban, 
• Intézményünk honlapján, 
• az Államkincstárban. 

A működési alapdokumentumok elhelyezése 
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• A felsorolt működési alapdokumentumok őrzése és nyilvános dokumentumként 
kezelése az óvodavezető feladata. 

• Irattári elhelyezésük kötelező. 
A nyilvánosságot biztosítandó, az említett működési alapdokumentumok kihelyezése a 
következő helyekre történjen meg: 

• fenntartó 
• Intézményi honlapunk 
• az óvodavezető 
• KJR 

A dokumentumokba betekinthetnek a pedagógusok, a szülők, és az intézménnyel 
jogviszonyban nem állók is. 

Tájékoztatás a Pedagógiai Programról 

A szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől, vezető
helyettesétől és a csoportos óvodapedagógusoktól. 

• A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki, 
bármikor fel tehet az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn belül 
érdemi választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés 
alapján kerül meghatározásra. 

• Szóbeli érdeklődésre, szóbeli tájékoztatást kaphat az óvoda képviseletére jogosult 
személyektől. 

• Írásbeli kérés a nevelési év ideje alatt bármikor benyújtható az óvodavezető-
helyettesnek címezve, aki az ügyintézési határidőn belül írásbeli tájékoztatást nyújt. 

A kiscsoportos óvodások szüleinek tartott első szülői értekezleten az óvodavezető vagy az 
általa megbízott személy átfogó tájékoztatást ad a PP. tartalmáról. A PP. Az óvoda honlapján 
folyamatosan, a csoportok öltözőiben az intézmény nyitva tartása idején megtekinthető. 

Tájékoztatás a Házirendről 

Az óvodapedagógusok minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatást adnak a 
házirendről. A Házirend és az éves munkaterv különösen ennek esemény naptára elhelyezésre 
kerül a nevelői szobában is. 
A Házirend az óvoda honlapján folyamatosan, a csoportok öltözőiben az intézmény nyitva 
tartása idején megtekinthető. 
Az óvoda honlapja www.fellegvarovoda.hu 

Az Internetes nyilvánosságra vonatkozó feladatok 

A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei IrJa elő, hogy amennyiben az 
intézménynek van honlapja, azon az alapdokumentumok közül mit kell nyilvánosságra hozni. 

• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) pontja alapján a nevelési-oktatási 
intézményi közzétételi listában szereplő dokumentumok 

• a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, 
• a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma, 
• köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

dijfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá 
nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható 
kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, 
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• a fenntartó nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 
megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános 
megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami 
Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, 

vizsgálatok nyilvános megállapításait, 
• a nevelési intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési 

évben, tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 
• a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával, 
• a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot 

tartalmazza. 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (2) pontja alapján az óvodai Különös Közzétételi 
lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza: 

• az óvodapedagógusok számát, 
• iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, 
• a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, 
• az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. 

Az ehhez tartozó adatokat minden év szeptember 30-ig át kell adni az óvodai honlap 
kezelésével megbízott munkatárs részére. 
Felelős: óvodavezető helyettes 

A pedagógiai program másolati példánya minden csoportban is megtalálható, ami a szülők 
számára nyomtatott formában bármikor hozzáférhető. 

A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli és írásbeli tájékoztatás megkérésének módjáról 
a szülők a nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől. 
Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtti nyílt napokon is 
választ kapjanak kérdéseikre. 

Tájékoztatás a tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, 
amelyekre a következő nevelési évben a nevelőmunkához szükség lesz. 
Felelős: óvodavezető 

Időpont: a megelőző nevelési év évzáró szülői értekezlete 

A dokumentumok kiadásának szabályai 

Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) kiadása csak az 
intézményvezető engedélyével történhet. 

8. 5. A fakultatív hit és vallásoktatás feltételeinek biztosítása 

Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak által 
szervezett fakultatív hit-és vallásoktatást. Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között 
létrejött együttműködési megállapodás, az egyház által biztosított hitoktató. 
Az óvodával kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet, a 
nevelés folyamatát. Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges feltételeket. 
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Az óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti és 
vallásszabadságát. 
A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához írásban ki kell kémi a szülői 
szervezet véleményét. 

8. 6. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségről szóló 2007 .évi CLII. törvény értelmében: Óvodavezető Óvodavezető
helyettes Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a kötelezettek kétévenként kötelesek 
eleget tenni. Az óvodavezető vagyonnyilatkozatának őrzéséről a fenntartó, az óvodavezető 
helyettesek vagyonnyilatkozatának őrzéséről az intézményvezető gondoskodik 
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Záró rendelkezések 

A Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése az intézményvezető felelőssége, az óvoda 
nevelőtestülete fogadja el, az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet vélem~pyének 
figyelembevételével, amely az óvodavezető jóváhagyásával válik érvényessé. · 

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény 2015. 11. 17-én jóváhagyott 
Szervezeti és működési szabályzata. 

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára 
kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően 

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a fenntartó, a nevelőtestület, a szülői 
közösség elnöke és a jogszabályi kötelezettség. 

Az SZMSZ nyilvánossága: 

• Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazott
ára kötelező, megszegés esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 

• A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az óvoda 
minden alkalmazottjával, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és 
meghatározott körben használják helyiségeit 

• Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell 

• A hozzáférhetőség biztosítását jelen szabályzat tartalmazza 

• Felülvizsgálata: a jogszabályváltozásnak megfelelően . 

• Módosítása az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a SzMK 
elnöke. 

Visegrád, 2019.04.16. 

59 



 

KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2020. (IX. 24) határozata 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2020. (VI. 17.) 

határozat módosításáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 94/2020. (VI. 17.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

a 2. pont helyébe az alábbi rész lép: 

„2020. július 1-től július 31-ig Orbán Miklósné – tekintve, az óvodavezető nyugdíjba 

vonulása miatti felmentési időre – óvodapedagógusi munkakörben kerül alkalmazásra, 

2020. augusztus 1-től 2025. augusztus 1-ig óvodavezetőnek nevezem ki,” 

2. a határozat többi része nem változik. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24.  

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

140/2020. (IX. 24.) határozata 

 

Visegrádi Városfejlesztő Kft. 2019. évi mérlegének és pénzügyi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrádi Városfejlesztő Kft. 2019. 

évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

141/2020. (IX. 24.) határozata 

 

A Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegének és 

pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

142/2020. (IX. 24.) határozata 

 

„A Visegrádi királyi palota korabeli vízellátásának újjáépítése és szemléltetése –  

a Mátyás-forrás vízének, mint megújuló energiaforrásnak felhasználásával”  

című projekt támogatásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Visegrádi királyi palota 

korabeli vízellátásának újjáépítése és szemléltetése – a Mátyás-forrás vízének, mint  

megújuló energiaforrásnak felhasználásával” című projekt kapcsán érkezett megkeresésben 

foglaltakat. 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a szóban forgó projekthez 

az elvi támogató nyilatkozatot megadja, továbbá kérjük a megvalósítás során, az 

együttműködést, és a betekintést a projektbe. 

Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24.  

 

 

 

 



KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

143/2020. (IX. 24.) határozata 
 

Beszámoló az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visegrád Város 

Önkormányzatának 2020. évi I. félévi beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal 

elfogadja. 

  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző, Láng Anikó pénzügyi csoportvezető 
 

 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

Visegrád Város Önkormányzata és intézményei kiadási 2020. I. félév kiadási összesítő 

Ezer forintban 

Éves előirányzat 
Módosított 

Teljesítés 
előirányzat 

Visegrád Város Önkormányzata 2 490 274 2 445 355 380 386 

Visegrádi Polgármesteri Hivatal 104 646 106 420 49 667 

Fellegvár Óvoda 66 431 66431 30 015 

Visegrád Városi Konyha 65 200 65 200 29 411 
Mátyás Király Művelődési Ház és Városi 

50 310 50 310 13 047 
Könyvtár 

Összesen 2 776 861 2 733 716 502 526 

lrányítószervi támogatás 259 646 261 421 110 261 

Nettó összesen 2 517 215 2 472 295 392 265 



Személyi 
TB járulék 

juttatás 

Intézmények 
Eredeti Módos/tolt Eredeti Módosltoll 

teljesítés teljesités 

elöírányzat előirányzat 

óvoda 50158 50158 23168 9 253 9253 4 358 

Konvha 26700 26700 12 913 5000 5000 2 503 

Művelődési Ház 17 616 17616 7 262 3 294 3294 1 457 

Polgármesteri 
Hivatal 73606 73606 33492 13440 13440 6356 

Önkormánvzat 77609 77609 27839 13131 13131 4653 

Összesen 245 689 245 689 104 674 44118 44118 19327 

Visegrád Város Önkormányzata 
Intézményeinek mííködési ésfinmrszírozási kiadásai 

2020. /.félév 

Dologi és egyéb folyó 
Támogatásértékú 

Ellátottak pénzbeni 
kiadások és működési célú Tartalék 

kiadások pénzeszköz átadások 
juttatásai 

Eret/e ti Módosílolf Eredeti fódositott Eredeti 'ódosítoll Eredeli Módosítotl 

teljesítés teljesités teljesítés 

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 

6600 6600 2 489 

33 OOO 33000 13 931 

28400 28400 4264 

15000 16774 8 053 

548 945 547171 102 792 46748 46748 19829 7000 7000 2607 328698 273 232 

631 945 631 945 131 529 46748 46748 19829 7000 7000 2 607 328 698 273 232 

2. számú melléklet 

E=er forintban 

lrányítószervi támogatások Hitelek 
törlesztése/megelőlegezés Összesen folyósítása 

visszafizetése 

J:.fedeti Afódositott Eredeti Módositott E."redeti Nlódosíiott 

teljesítés teljesltés teljesltés teljesítés 

elöirány1..at előirány1..at előirányzat 

66011 66011 30015 

64 700 64 700 29 347 

49310 49310 12 983 

102 046 103 820 47901 

0 259646 261421 110261 0 8547 8547 1 281 777 1234859 276528 

0 259 646 261 421 110 261 0 8 547 8 547 1563844 1510153 396 774 



Megnevezés Óvoda 

fürdeti 
elóinÍt!JZal 

teljesítés 

Beruházási Kiadások 420 0 

Immctareális iavak vásárlása 

Ingatlan vásárlása létesítése 

Egyéb tárm'Í eszközök beszerzése 331 0 

Beruházások áfáia 89 0 

Felúiltási kiadások 

ineatlan fclúiítása 

egyéb tárrrvi eszköz fclúiítása 

felúiítás áfa 

Felhalmozási kiadások összesen 420 0 

Visegrád Város Önkormányzata 
FELUJITASI ES BERUHAZASI KIADASAI 

2020. I. félév 

Konyha Művelődési Ház 
Polgármesteri 

Önkormányzat 
Hivatal 

Blfdeti B1tdeti F.1tdeti Eredeti Módosított 

előinhryzat 
teljesítés 

e/óird'!)'Zf'' 
teljesítés 

elóitth!Jzat 
teljesítés 

előirányzat 

500 64 1 OOO 64 2600 1766 564 528 566 528 

550 781 550 781 

393 50 835 56 2 046 1 391 11 982 13 557 

107 14 165 8 554 375 1 765 2 190 

643 969 643 969 

520 202 520 202 

123 767 123 767 

500 64 1 OOO 64 2 600 1 766 1208497 1210497 

3. számú melléklet 

ezer Ft 

Összesen 

Bmleti Módosítoll 
teljesítés teljesítés 

előirányzat 

11447 569 048 571 048 13 341 

0 0 0 

273 550 781 550 781 273 

9 957 15 587 17 162 11 454 

1 217 2 680 3105 1 614 

92 411 643 969 643 969 92 411 

81 935 520 202 520 202 81 935 

0 0 0 

10476 123 767 123 767 10 476 

103 858 1 213 017 1 215 017 105 752 



2. Intézményi működési, 
1. Közhatalmi bevételek 

felhalmozási bevételek 

Megnevezés 
Eredeti lvfódosítoll Eredeti Módosított 

teljesítés teljesítés 

előirányzat elöirányzal 

óvoda 

Konyha 19 OOO 19 OOO 10 141 

Művelődési ház 5 525 5 525 1 948 

Polgármesteri Hivatal 1 500 1 500 680 

Önkormányzat 289 500 289 500 112 601 60 081 60 081 65 331 

Halmozott összesen 289 500 289 500 112 601 86106 86106 78100 

Ebből intézményi átvétel 

Mindösszesen 289 500 289 500 112 601 86106 86106 78100 

Visegrád Város Önkormányzata 
INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI 

2020. L félév 

3. Támogatásértékű működési 
4. Önk. Működési,felhalm. / 

és felhalmozási bevételek , 
megtérülések 

Irányító szervi támogatás 

Eredeti Módosít olt Eredeti lvfódosítoll 

teljesítés teljesítés 

előirányzat előirányzat 

66 342 66 342 30 016 

45 856 45 856 20 316 

44 530 44 530 10 947 

0 0 0 102 919 104 693 48 982 

6 768 1205864 1 164 714 195 713 

0 0 6 768 1465511 1 426 135 305 974 

259 647 261 421 110 261 

0 0 6 768 1205864 1164 714 195 713 

4. számú melléklet 

Ezer forintban 

S.Államháztartáson 
6. Előző évi maradvány 

belüli Összesen 
megelőlegezések 

igénybevétele 

Eredeti lvfódosítoll Eredeti MódosÍIOlt 
Módosított 

teljesítés teljesítés teljesítés 
e/iíiráuyzal 

előirányzat előirányzat 

89 89 89 66 431 66 431 30 105 

344 344 344 65200 65200 30 801 

255 255 255 50 310 50 310 13150 

227 227 227 104 646 106 420 49 889 

934 829 931 060 931 060 2 490 274 2 445 355 1311473 

8 795 935 744 931 975 931 975 2 776 861 2 733 716 1435418 

259 646 261 421 110 261 

2 517 215 2 472 295 1 325 157 



Visegrád Város Önkormányzata 
adóbevételei11ek 2020. I. félévi alakulása 

Megnevezés Eredeti előirányzat 

Építményadó 35 OOO 

Magánszem. Korom. Adója 14 OOO 

Telekadó 12 OOO 
Vagyoni tipusú adók összesen 61 OOO 
Iparűzési adó 100 OOO 

Értékesítési és forgalmi tipusú adatok 
100 OOO 

összesen 

Gépjárműadó helybenmaradó része 7000 

Idegenforgalmi adó tartózkodás után 
120 OOO 

Áruhasználati és szolgáltatási adók összesen 
120 OOO 

Egyéb közhatalami bevételek 1 500 

Összesen 289 500 

5. számú melléklet 

ezer Ft 

Teljesítés Telj/. Ei 

16 284 46,5% 

7 009 50,1% 

7 577 63,1% 

30 870 50,6% 

39 955 40,0% 

39 955 40,0% 

0 0,0% 

40 132 33,4% 

40132 33,4% 

1 644 109,6% 

112601 38,9% 



6. számú melléklet 

Visegrád Város Önkormányzata pénzkészlete 2020.06.30 

Pénztár Folyószám lák Pénzkészlet 

Visegrád Város Önkormányzata 349 420 930 250 403 930 599 823 

Visegrádi Polgármesteri Hivatal 91 720 107 191 198 911 

Fellegvár óvoda Visegrád 36 095 54608 90 703 

Visegrád Városi Konyha 15 045 1374438 1389483 

Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 61 495 27 982 89477 

Összesen 553 775 931814622 932 368 397 



KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

144/2020. (IX. 24.) határozata 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

2021. évi csatlakozásról 

 

Visegrád Város Képviselő-testülete: 

1.  2021. évben csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, 

2. a havi támogatás összegét a támogatásban résztvevők szociális körülményeit 

figyelembe véve havi maximum 10.000. Ft/fő összegben határozza meg. 

3. az Önkormányzatot érintő önrészt, a beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület 

a 2021. évi költségvetésében biztosítja, 

4. a beérkezett pályázatok elbírálását a Népjóléti Bizottság hatáskörébe utalja, 

5.  felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó Csatlakozási Nyilatkozat aláírására és a 

Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER-

Bursa rendszer) történő regisztrálásra, továbbá a pályázat kiírására. 

 

Határidő: a Csatlakozási Nyilatkozat aláírása és regisztrálás tekintetében 2020. október 1. 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24.  

 

 

 

 

 



KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

145/2020. (IX. 24.) határozata 

 

Visegrád 92 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződésről 

 

 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1) a REHA INVEST Ingatlanhasznosító, Szolgáltató Kft-vel 2020. február megkötött 

településrendezési szerződés II. 5. C) pontjában meghatározott külső fejújítás 

határidejét 2020. december 15-re módosítja 

 

2) felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési szerződés módosításának 

megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegyzésre. 

(A településrendezési szerződés a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész, dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24.  
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1. oldal, összesen: 6 oldal 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS ÉS MEGÁLLAPODÁS 
EGYSÉGES SZERKEZETBEN VISEGRÁD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2020. 
(IX. 24.) HATÁROZATA ALAPJÁN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSSAL 

 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Visegrád Város Önkormányzata 
székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
adószám: 15731089-2-13 
törzsszáma: 731081 
statisztikai számjel: 15731089-8411-321-13 
képviselő: Eöry Dénes polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével 
értesítési postacím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
értesítési e-mail cím: jegyzo@visegrad.hu  
mint települési önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről a 
 
REHA INVEST Ingatlanhasznosító, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 83. 
statisztikai számjel: 13344393-6820-113-13 
adószám: 13344393-2-13  
cégjegyzékszám: 13-09-100262 
képviselő neve és a képviselet jogcíme: Halmschláger Antal – önálló cégjegyzési joggal rendelkező 
ügyvezető 
értesítési postacím: 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 83. 
értesítési e-mail cím: halmschlager.antal@gmail.com  
mint a településrendezési cél megvalósításában közreműködő, az ingatlanokon beruházást 
megvalósító (a továbbiakban: Cél Megvalósító) 
 
(a továbbiakban az Önkormányzat és a Cél Megvalósító együttesen: Felek) 
 
között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 
 
I. PREAMBULUM, JELEN SZERZŐDÉS CÉLJA 
 

1. A Cél Megvalósító 1/1 arányú tulajdonát képezi a Visegrád 92 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a Visegrád, Rév utca 10. szám alatt található (a tulajdoni 
lapon még 2025 Visegrád, Rév utca 8/B. „felülvizsgálat alatt” cím található, a 
házszámrendezés már megtörtént, átvezetésre az ingatlan nyilvántartásban még nem 
került) ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). Az Ingatlanon CBA áruház található. A CBA 
áruház belső felújítása már megkezdődött, a Cél Megvalósító az Önkormányzattal 
egyeztetett módon szeretné a külső felújítást, a parkoló és a járda megépítését 
elvégezni. 

 
2. A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a 

település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló 
településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az 
országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának 

mailto:jegyzo@visegrad.hu
mailto:halmschlager.antal@gmail.com
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biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint 
az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése [vö. Étv. 7. § 
(1)]. Jelen szerződés célja, hogy az Ingatlanon a Telepítési Tanulmánytervnek 
megfelelően, Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 16.) 
határozata alapján a CBA áruház mind belső kialakítása, mind külső megjelenése, mind 
a környezete színvonalasan, Visegrád városához méltóan és az Étv. előírásaival is 
összhangban megújuljon. 
 

3. Jelen szerződés megkötése előtt Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
1/2020. (I. 16.) számú határozatában döntött a Cél Megvalósító megbízásából által 2010. 
01. 14. napján készített telepítési tanulmánytervének befogadásáról, az alábbi 
feltételekkel: 
„a Tervtanács által megfogalmazott kritériumok alapján kerül felújításra az épület, 
valamint szintén a Tervtanács által jóváhagyott látványtervek alapján, mely látványtervet 
a Reha Invest Kft. a településrendezési szerződés (TRSZ) előkészítéséhez becsatol” 
 

4. Az Ingatlan tulajdoni lapján az alábbi teher szerepel: 

 csatornavezetési szolgalmi jog a Visegrádi Csatornamű Társulat jogosult javára. 
A teher a Felek közötti, jelen szerződés szerinti megállapodásnak nem képezi akadályát. 

 
II. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
5. Az Ingatlanon a Cél Megvalósító felújítási tevékenységet kíván elvégezni, amelyre, mint 

célra tekintettel a Felek az alábbi feladatmegosztásban és időbeli ütemezésben 
állapodnak meg: 

 
A) JÁRDA 

 Az Ingatlan előtt (Rév utcában) található járdaszakaszt a Cél Megvalósító 
2020. 03. 15. napjáig köteles teljes burkolatcserével, főépítészi 
iránymutatással, és főépítészi vétójoggal, felújítani. Az Önkormányzat az 
ehhez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésében segítséget 
nyújt. 

 A Cél Megvalósító a járdaszakaszon, a szükséges engedélyek után – az 
Önkormányzattal egyeztetve – 2020. 04. 07. napjáig köteles kerékpár tárolót, 
utcabútorokat, virágágyásokat, korlátot építeni. 

 A teljes beruházás (CBA külső-belső felújítása, megújítása, járda, parkoló 
megépítése) lebonyolítása után, a beruházás lezárulása után, az 
Önkormányzat a CBA és a járda közötti kb. 75 m2 alapterületű területet (A 
szomszédos telekhatárokhoz igazodó járda, és a CBA áruház közötti terület) 
a Cél Megvalósítója a tulajdonviszonyok rendezése után az 
Önkormányzattól, értékbecslő által meghatározott áron megvásárolja. 

 
B) PARKOLÓ 

 Az Ingatlan melletti, a Felek közös tulajdonát képező területen 38 állásos 
személygépjármű parkoló kerül kialakításra. A parkolót az Önkormányzat 
építi meg.  A kivitelezés valamennyi költségéhez Cél Megvalósító 50 % 
támogatást ad építőanyag formájában, főépítészi iránymutatással, és 
főépítészi vétójoggal 

 . A parkoló megépítésének tervezett határideje: 2020. 04. 07. 

 A Cél Megvalósítója vállalja, hogy 2020. április 7. napjáig a Parkoló tervezett 
helyén álló telefonoszlopot megszünteti, az épület melletti gázórát 
áthelyezteti, az épület melletti kapubejárót elbontja. 

 A Parkoló és útcsatlakozás területén, a saját ingatlanán a Cél Megvalósítója 
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3. oldal, összesen: 6 oldal 

hozzájárul, hogy az Önkormányzat közlekedési táblákat helyezzen ki. 

 A parkoló tervét az Önkormányzat készítette el és az Önkormányzat 
engedélyezteti. A parkoló terv jelen szerződés M/1. számú mellékletét 
képezi. 

 A parkoló megépítése után a Cél Megvalósító köteles tűrni a 
gépjárműforgalmat a CBA melletti bejáratnál, és a közforgalom előtt 
megnyitni a bejáratot (A Rév utca és a parkolót összekötő szakaszon, 
valamint a 11-es főút és a parkolót összekötő részen.), határidő: 2020. 05. 
01. 

 A parkolót megépítése után az Önkormányzat üzemelteti. 

 A parkolót az Önkormányzat főszabályként ingyenes parkolóként fogja 
üzemeltetni. Amennyiben ezen változtatna (pl.: Palotajátékok), akkor is a 
CBA vásárlók számára 1 óra ingyenes parkolást minimálisan biztosít.  

 
C) KÜLSŐ FELÚJÍTÁS 

 A Cél Megvalósító az Önkormányzat határozatának megfelelően Visegrád 
Város Tervtanácsa (továbbiakban: Tervtanács) által megfogalmazott 
kritériumok alapján újítja fel az épületet a Tervtanács által jóváhagyott 
látványtervek alapján. Ez a látványterv jelen szerződés M/2. számú 
mellékletét képezi. 

 A külső felújítás teljesítésének határideje: 2020. 12. 31.1 
 

6. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy az Ingatlanra, mint fejlesztési területre és 
a közvetlen környezetére vonatkozó településrendezési eszközök elfogadásához 
szükséges településrendezési eljárást a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
lefolytatja, és a polgármester az egyeztetett jóváhagyandó munkarészeket a Képviselő-
testület elé terjeszti. 
 

7. A településrendezési kötelezettség tényét a települési önkormányzat jegyzőjének 
megkeresésére a jelen szerződés alapján az ingatlan nyilvántartásban az Ingatlanra az 
ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyeztetni. A kötelezettség megszűnését vagy 
teljesítését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül az Önkormányzat jegyzője megkeresi 
az ingatlanügyi hatóságot a kötelezettség törlése érdekében. 
 

III. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI RENDELKEZÉSEK 
 

8. A Cél Megvalósító, mint az Ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa a jelen szerződés aláírásával 
és az Inytv. 17. § (1) 16. pontja alapján feltétlen, kifejezett és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ingatlan vonatkozásában a településrendezési 
kötelezettség ténye Visegrád Város Önkormányzata, mint jogosult javára – 
településrendezési kötelezettség jogcímén – az ingatlan-nyilvántartásba határozatlan 
időre feljegyzésre kerüljön. 
 

IV. A FELEK JOGKÉPESSÉGE 
 

9. A Felek nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésének törvényi akadálya nincs, 
képviselőik cselekvőképessége teljes és korlátlan, a Cél Megvalósító Magyarországon 
bejegyzett gazdasági társaság, az Önkormányzat magyarországi település helyi 
önkormányzata. 
 

V. EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉRTESÍTÉS, KÉZBESÍTÉSI SZABÁLYOK 

                                                 
1 A határidőt módosította Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2020. (IX. 24.) határozata. 
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10. A Felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során 

a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen szerződés teljesítése 
szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek. Ezen 
kötelezettségük elmulasztásából származó károkért a Felek kártérítési felelősséggel 
tartoznak. 
 

11. Minden értesítést, egyéb közlést, ami a jelen szerződés alapján megteendő vagy 
megtehető bizonyítható módon kell megtenni. Bizonyíthatónak tekintik a Felek az e-mail 
üzenetet is. 
 

12. Az egyes küldemények kézbesítése személyes átadás-átvétel útján, futárszolgálat útján, 
e-mailen, postai úton vagy más egyéb, a kézbesítés megtörténtét egyértelműen igazoló 
módon történhet. A postai úton történő kézbesítés esetén a küldeményeket ajánlott-
tértivevényes postai küldeményként kell a Felek Értesítési Címére kell megküldeni. 
 

13. Az ajánlott-tértivevényes postai küldeményként feladott értesítés a kézbesítés 
megkísérlésétől számított 5. (ötödik) napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a 
tértivevény „nem kereste”, „az átvételt megtagadta”, „a közvetett kézbesítő az értesítő 
átvételét megtagadta”, „elköltözött”, „ismeretlen helyre költözött” vagy egyéb, a 
Kézbesítési Rendelet szerinti olyan jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, mely azt 
igazolja, hogy a kézbesítés nem a feladónak felróható okból nem volt teljesíthető. 
 
Az e-mail útján küldött értesítés – ha a kézbesítés ettől eltérő időpontját más nem 
igazolja vagy jelen szerződés másként nem rendelkezik, akkor – az elküldés napján és 
időpontjában – ha az nem munkanap, akkor a következő munkanapon délelőtt 9:00 
(kilenc) órakor tekintendő kézbesítettnek. 
 

14. A Felek az Értesítési Címüket bármikor jogosultak egyoldalúan megváltoztatni, ebben 
az esetben azonban kötelesek erről a másik Félnek írásbeli értesítést küldeni. A jelen 
pont szerinti értesítés másik Fél általi kézhezvételéig csak a korábban megjelölt 
Értesítési Címre köteles az adott Fél az egyes értesítéseket és leveleket megküldeni. 
 

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

15. Jelen szerződés módosítása csak írásban – kizárólag a jelen szerződéssel azonos 
formai szabályok betartásával – érvényes. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt 
valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá válna, az a jelen szerződés 
egészére nem hat ki. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződés hatályon kívüli vagy érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni 
kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják. 
 

16. Visegrád Város Önkormányzatának polgármestere Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 13/2020. (I. 30.) számú, és …/2020. (IX. 24.) határozatai alapján 
jogosult a jelen településrendezési szerződés aláírására. 
 

17. A Felek valamint Visegrád Város Jegyzője megbízzák és meghatalmazzák az Ügyvédi 
Irodát, hogy jelen szerződést elkészítse és azzal kapcsolatban őket teljes körűen, így az 
ingatlan-nyilvántartási eljárás során is képviselje. Az Ügyvédi Iroda a megbízást, illetve 
a meghatalmazást jelen okirat ellenjegyzésével elfogadja. 
 

18. A Felek kijelentik, hogy az ingatlan átruházással kapcsolatos illeték- és 
adójogszabályokkal teljes mértékben tisztában vannak. 
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5. oldal, összesen: 6 oldal 

 
19. A Felek jelen szerződés aláírásával tanúsítják, hogy az Ügyvédi Iroda képviselője a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pénzmosási Törvény) és a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi 
és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben 
meghatározott kötelezettségek teljesítéséről, kockázatértékelésről, felügyeleti 
eljárásrendről és útmutatóról szóló 14/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: 
Pénzmosási Szabályzat) rendelkezéseivel összhangban a Feleket megfelelő módon 
azonosította. A Felek és az Ügyvédi Iroda képviselője kijelentik, hogy jelen szerződés a 
Pénzmosási Szabályzat alapján megkövetelt – a Pénzmosási Szabályzat mellékletében 
foglalt – nyomtatványon található adatokat – a Pénzmosási Törvény 7. § (2) és (3) 
bekezdésében írtak szerint – tartalmazza. A Felek – a Pénzmosási Törvény 8. § (1) 
bekezdése előírásának megfelelően ehelyütt nyilatkoznak, hogy az ügyvédi 
megbízással és jelen jogügylettel kapcsolatosan saját nevükben, illetve az általuk 
képviselt ügyfél nevében járnak el. 
 

20. Alulírottak kijelentik, hogy – az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről 
szóló 11/2017. (XI. 20.) számú MÜK szabályzat (a továbbiakban: Jogügyletek 
Biztonságáról szóló Szabályzat) rendelkezéseivel összhangban – jelen szerződés 
aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Ügyvédi Iroda képviselője a Pénzmosási 
Törvény és a Pénzmosási Szabályzat szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott 
személyazonosításra szolgáló okmányaikról és abban foglalt adataikról, adóazonosító 
jelüket és személyi számukat tartalmazó okirataikról másolatot készítsen és azokat 
rögzítse, valamint kezelje és megőrizze, illetve a Pénzmosási Törvény 18-19. § szerinti, 
más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz az átvilágítás során rögzített 
azonosító adatokat átadja. Alulírottak kötelesek a jelen szerződéssel érintett jogügylet 
teljesítéssel történő megszűnéséig, az adataikban bekövetkezett változásokat az 
Ügyvédi Iroda részére a változás bekövetkezését követően haladéktalanul, de 
legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) napon belül írásban bejelenteni. 
Alulírottak tudomásul veszik és elfogadják, hogy az iratokban a jogszabályban előírt, 
illetve az ingatlan-nyilvántartás adattartalmát meghaladó személyes adat kerül 
feltüntetésre és a személyes adatuk okiratokban való feltüntetéséhez való 
hozzájárulásuk egyben azt is jelenti, hogy az ingatan-nyilvántartás nyilvánosságának 
elve alapján bárki számára megismerhetővé válnak. Alulírottak a jelen bekezdés szerinti 
felhasználáshoz hozzájárulnak. Alulírottak tudomásul veszik, hogy jelen szerződéses 
jogügylettel összefüggésben személyes adatok kerülnek az Ügyvédi Iroda birtokába. 
Alulírottak tudomásul veszik és elfogadják, hogy ezen adatok kezelése a jelen szerződés 
és az azzal érintett jogügylet, valamint a jelen szerződéshez és az azzal érintett 
jogügylethez kapcsolódó ügyvédi megbízás teljesítéséhez szükségesek, és ennek 
megfelelően kerülnek felhasználásra. Alulírottak elfogadják, hogy az adatok kezelésére 
az Ügyvédi Irodának megfelelő jogi érdeke van. Alulírottak hozzájárulnak ahhoz, hogy 
amennyiben a jogszabályon alapuló adatkezelés, vagy a megfelelő jogi érdek bármilyen 
okból kifolyólag nem lenne megállapítható, az Ügyvédi Iroda a jelen szerződéssel érintett 
jogügylet teljesítésével összefüggésben a birtokába került személyes adatokat jelen 
szerződés és az azzal érintett jogügylet keretein belül korlátozás nélkül kezelje. 
 

21. A Felek és az Ügyvédi Iroda képviselője kijelentik, hogy a jelen szerződés – lévén a 
Felek nem kérték annak külön okiratban történő felvételét – egyben tényvázlatként is 
szolgál. Ennek megfelelően ehelyütt megállapítják a Felek, hogy az Ügyvédi Iroda 
képviselője tájékoztatta a Feleket a településrendezési szerződésre vonatkozó 
szabályokról, a szabályozás kiforratlansága miatti pontatlanságból fakadó esetleges 
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6. oldal, összesen: 6 oldal 

jogkövetkezményekről, az illeték- és adójogszabályokról, valamint az ingatlan-
nyilvántartási eljárásról. A Felek külön hangsúlyozzák, hogy az illeték- és 
adójogszabályokról történő, a jelen szerződésben foglaltaknál részletesebb 
tájékoztatásra az eljáró jogi képviselő megbízása nem terjed ki. Az Ügyvédi Iroda 
képviselője a Feleknek teljes körű tájékoztatást adott. 
 

22. A Felek nyilatkoznak, hogy jelen szerződés és a kapcsolódó dokumentumok 1-1 (egy-
egy) eredeti példányát átvették és ennek megtörténtét jelen okirat aláírásával ezúton is 
igazolják. 
 

23. Amennyiben Felek között olyan jogvita keletkezik, amelyet peren kívül nem tudnak 
rendezni, úgy járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyben a Szentendrei Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki, míg törvényszéki hatáskörbe tartozó ügy esetén a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános, 
illetve vagylagos illetékességre vonatkozó szabályait kívánják alkalmazni. 
 

24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, így 
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), továbbá az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) vonatkozó 
rendelkezései, valamint Visegrád Város Helyi Építési Szabályzata az irányadók. 

 
A Felek kijelentik, hogy jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, kényszer és fenyegetés nélkül, szabad akaratukból, jóváhagyólag 8 (nyolc) 
példányban írták alá. 
 

Visegrád, 2020. október ... Visegrád, 2020, október … 

 
 
 

…………………………….. 
Visegrád Város Önkormányzata 

képviseli: Eöry Dénes polgármester 
dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével 

Önkormányzat 
 

 
 
 

…………………………….. 
REHA INVEST Kft. 

képviseli: Halmschláger Antal ügyvezető 
Cél Megvalósító 

 
 

…………………………….. 
Pénzügyi ellenjegyzés: 

Láng Anikó pénzügyi vezető 

 

 
Ellenjegyzem, Visegrádon, 2020. október ... 

napján: 
 
 

…………………………….. 
dr. Csurgay András Zsolt ügyvéd 

KASZ: 36058600 

 
 

 



 

 

KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

146/2020. (IX. 24.) határozata 

 

Név nélküli 882; 878/6; 877; és 1047 hrsz-ú közterületek elnevezéséről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt: 

1.  2020. szeptember 25 1-i hatállyal a Visegrád Rákóczi utcából nyíló 882 hrsz-ú közterületet 

„Pipacs lejtő”-nek; a 878/6 hrsz-ú közterületet „Zsálya köz”-nek; 877 hrsz-ú közterületet 

„Kökörcsin tető”-nek az 1047 hrsz-ú közterületet „Bojtorján lejtőnek” nevezi el,  

 

2. a képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban újonnan elnevezésre került, 

közterülettel érintkező ingatlanok házszám megállapítását végezze el, 

 

3. a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új közterületi névtáblák elkészítéséről 

és kihelyezéséről intézkedjen,  

 

4. a képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az új közterületi név utcanévjegyzéken történő 

átvezetéséről gondoskodjon.  

 

 

Határidő:  

2. pont esetében 2020. december 31. 

3. pont esetében 2021. december 31. 

4. pont esetében 2020. október 1. 

 

Felelős: 3. pont esetében jegyző 

5. pont esetében polgármester 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24.  



 

KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

147/2020. (IX. 24.) határozata 

 

Pályázati tanácsadási feladatokról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. határozatlan időre Megbízási Szerződés köt a Tenderauditor Szolgáltató Kft-vel, 

2. 2 hónap rendes felmondási idővel, a 2020. január 13-án megkötött Megbízási 

Szerződésben szereplő feladatokkal, és tartalommal, 

3. ebben az évben a Megbízási Szerződésben szereplő díjat az általános tartalék terhére, a 

következő években a költségvetés külön során biztosítja,  

4. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

(A szerződés a határozat mellékletét képezi.) 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24.  
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Megbízási szerződés 

amely létrejött egyrészről a 

Visegrád Város Önkormányzata (Cím: 2025 Visegrád, Fő utca 81., képviseli: Eöry Dénes, 
polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével, adószám: 15731089-2-13) mint megbízó, 
a továbbiakban: „Megbízó”-,  

másrészről a  

Tenderauditor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 
8., Cg.: 01-09-939520, adószám: 22698858-2-41, képviseli: Tóth János, ügyvezető) mint megbízott 
– a továbbiakban: „Megbízott”- 

Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: „felek”, bármelyikük külön: „fél” - között az 
alulírott napon az alábbi feltételekkel. 

1. A szerződés tárgya 

1.1. Megbízó Megbízottat a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően tanácsadási 
tevékenység ellátásával bízza meg a következők szerint. 

1.1.1. fejlesztéspolitikai tanácsadási feladat: 

 Megbízott külső források bevonása érdekében az aktuális pályázati lehetőségeket, 
kiírásokat, felhívásokat folyamatosan figyelemmel kíséri, és a Megbízó számára 
releváns lehetőségekről Megbízót szóban tájékoztatja, külön kiemelve a kiírt 
pályázatok beadásának határidejét, valamint a pályázat főbb paramétereit.  

 a Megbízó fejlesztési elképzeléseinek véleményezése abból a szempontból, hogy 
azok mennyiben illeszkednek az operatív programokhoz, illetve a várható vagy már 
megjelent pályázati kiírásokhoz; 

 javaslattétel az egyes fejlesztési elképzelések esetében partnerek bevonására, 
konzorcium építésére; 

 javaslattétel arra, hogy a fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében Visegrád 
városának milyen érdekérvényesítési tevékenységet érdemes kifejtenie; 

 eseti megbízások alapján Visegrád Városának, illetve fejlesztési elképzeléseinek 
képviselete különböző fejlesztéspolitikai tárgyú tervezői fórumokon;  

 javaslattétel további fejlesztésekre, azaz, a Megbízó elképzelései között a jelen 
szerződés aláírásának időpontjában nem szereplő, azonban az EU által támogatott 
területek lefedésére. 

1.1.2. pályázati tanácsadási feladat 

 sikeres pályázás elősegítése érdekében javaslattétel a projektek előkészítésének és 
megvalósításának ütemezésére; 

 az adott fejlesztés támogatására alkalmas pályázati felhívás közös áttekintése és 
értelmezése; 

 javaslattétel a fejlesztési elképzelések esetleges módosítására az adott pályázati 
felhíváshoz való jobb illeszkedés érdekében; 

 a pályázatírási folyamat nyomon követése és segítése; 

 projektfejlesztési javaslatokat fogalmaz meg, melynek során tájékoztatja Megbízót, 
hogy az általa kiválasztott pályázat eredményes elbírálása érdekében milyen 
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feltételeknek kell megfelelnie (a tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy ha egy 
feltétel több módon is teljesíthető, akkor melyek az alternatív lehetőségek); 

 A pályázatírás sikerességét elősegítő előzetes szakmai értékelést végez. 

1.1.3. pályázatfigyelési tanácsadási tevékenység: 

 annak vizsgálata, és javaslattétel, hogy az adott fejlesztési elképzelés a rendelkezésre 
álló uniós, vagy harmadik ország által rendelkezésre bocsátott források által (pl. 
közvetlen brüsszeli támogatások) milyen formában finanszírozható. 

o ezekben az esetekben az illeszkedési kritériumok feltárása; 

o az illeszkedés megteremtésében történő tanácsadás. 

 amennyiben ilyen információ rendelkezésre áll, úgy a 2020-at követő uniós 
finanszírozási rendszerrel kapcsolatos információk megosztása a Megbízóval; 

 elektronikus úton, napi pályázati értesítő küldése a jegyzo@visegrad.hu címre. 

1.2. Megbízott ezirányú feladatait folyamatosan, szóban, valamint telefonon teljesíti, és hozza 
Megbízó tudomására, emellett írásbeli tájékoztatást és/vagy írásbeli tanácsadást Megbízott 
kizárólag Megbízó kifejezett írásbeli kérésére köteles adni. 

Felek megállapodnak, hogy Megbízott – Megbízó ilyen irányú, előzetesen közölt igénye alapján – 
havonta egy alkalommal személyes konzultáció keretében teljesíti tanácsadói feladatait.  

Felek megállapodnak, hogy a jelen pontban foglalt feladatok ellátását Megbízott a szerződés hatálya 
alatt folyamatosan végzi, az elvégzett feladatokról pedig a következők szerint tartozik írásban 
beszámolni: a jelen szerződés aláírását követő legfeljebb 6 (hat) havi rendszerességgel összesítő 
jelentést ad le az adott időszakban elvégzett feladatokkal kapcsolatban. 

Jelen szerződés keretében Megbízott tanulmány készítési, vagy pályázatírási-, projektmenedzsment- 
vagy monitoring tevékenységet nem lát el. 

1.3. A Megbízott a megbízást a jelen szerződésben foglaltak szerint elfogadja. 

2. Megbízott kötelezettségei 

2.1. Megbízott köteles Megbízót az eljárásáról folyamatosan tájékoztatni, a szükséges 
egyeztetéseket vele lefolytatni. Amennyiben a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen 
utasítást ad Megbízott részére, úgy Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni.  

2.2. Megbízott a megbízás teljesítése során a Megbízó érdekeit a legjobb tudása szerint köteles 
érvényesíteni.  

2.3. Megbízott jogosult a tevékenysége ellátása során harmadik személyeket igénybe venni, 
akiknek a munkájáért sajátjaként felel. 

2.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján Megbízottat gondossági kötelem terheli. 

3. Megbízási díj 

3.1. Megbízottat a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséért az alábbi megbízási 
díj illeti meg: 

Az 1.1. pontban foglalt feladatok ellátásáért nettó 200.000 Ft+ÁFA / hónap havi díj, azaz 
nettó kettőszázezer forint +ÁFA / hónap havi díj. 

3.2. Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban foglalt feladatok ellátásáért esedékes megbízási díj (Havi 
díj) összegéről Megbízott utólag, havonta jogosult számlát kiállítani, amelyet Megbízó a 
számla kézhezvételétől számított 8 napon belül banki átutalás formájában teljesít Megbízott 
részére.  

mailto:jegyzo@visegrad.hu


3 

 

3.3. Felek az egyértelműség érdekében rögzítik, hogy – amennyiben releváns – a jelen szerződés 
szerinti kezdő és esetleges befejező hónapra a havi megbízási díj vonatkozásában 
Megbízottat tört havi, arányosított megbízási díj illeti meg, amelyet soron következő 
számlájában szerepeltet. 

3.4. Megbízott a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően állítja ki számláját és számítja fel az ÁFA 
összegét.  

3.5. Megbízó a teljesített feladatokról köteles Megbízott részére teljesítési igazolást kiállítani. 
Felek rögzítik, hogy a teljesítési igazolás kiállításának elmaradása nem érinti Megbízó fizetési 
kötelezettségét. 

3.6. A jelen szerződés alapján, illetve azzal összefüggésben létrejövő szellemi alkotásokra Megbízó 
– a megbízási díj maradéktalan megfizetésének feltételével - korlátozott felhasználási jogot 
szerez, amelynek alapján a Megbízott által elkészített dokumentáció a jelen szerződés által 
érintett operatív programokra, pályázat(ok)ra  – és kizárólag arra – felhasználható. A jelen 
szerződés alapján létrejött szellemi termékek, dokumentáció azonban ettől eltérő célra nem 
használhatók fel, nem hasznosíthatók, azok harmadik – különösen a Megbízott 
tevékenységével megegyező tevékenységet folytató, és/vagy Megbízott tevékenységével 
összefüggő tevékenységet végző - személy részére hozzáférhetővé nem tehetők. Felek 
megállapodnak és rögzítik, hogy amennyiben Megbízó bármely fizetési kötelezettségével 
késedelembe esik, a jelen szerződés szerinti felhasználási jogosultsága felfüggesztésre kerül 
és Megbízottra visszaszáll mindaddig az időpontig, amíg Megbízó lejárt/esedékes fizetési 
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget nem tett Megbízott felé. Felek megállapodnak és 
rögzítik, hogy amennyiben Megbízó bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, 
Megbízott – kártérítési, vagy bármely egyéb fizetési kötelezettség nélkül – jogosult a jelen 
szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg Megbízó 
lejárt/esedékes fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget nem tett Megbízott felé.  

4. Titoktartási kötelezettség 

4.1. Felek tudomásul veszik, hogy a másik fél tevékenységének sikere szigorú titoktartást igényel, 
tevékenységére, ügyfeleire stb. vonatkozó tények, adatok, információk tekintetében. 
Feleknek tudomásuk van arról, hogy ezen üzleti és bizalmas információk titokban tartásához 
másik félnek fontos gazdasági és piaci érdeke fűződik, és nyilvánosságra kerülésük súlyosan 
veszélyeztetné a Felek piaci sikereit. 

4.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljes időtartalma alatt, valamint 
ezt követően is, az egymással történő együttműködésük során birtokukba jutott minden 
információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, valamint azokat a másik fél 
előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve 
harmadik személy tudomására, harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszi, illetve 
másként sem használják fel. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy előzetesen írásban 
kikérik másik fél írásbeli véleményét, amennyiben bármilyen kétségük merülne fel valamely 
információ bizalmas voltában.  

4.3. A jelen (4) pontban meghatározott titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül, a jelen 
szerződés időbeli hatályától függetlenül érvényben és hatályban marad. Jelen titoktartási 
kötelezettség kiterjed a Felekkel munka-, vállalkozói és munkavégzésre irányuló egyéb vagy 
tagsági viszonyban álló magánszemélyekre is, akiknek titoktartási kötelezettségéért az a fél 
felel, akinek érdekkörében az adott harmadik személy eljár. Felek kötelezik magukat arra, 
hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést kötnek, amely kötelezi e személyeket 
az üzleti titok megtartására a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszony 
megszűnését követően is. 
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5. A megbízás időtartama 

5.1. Jelen megállapodás az aláírás napján kezdődik és határozatlan ideig tart. 

5.2. Bármelyik fél jogosult 2 hónap rendes felmondási idővel jelen szerződést felmondani.  

5.3. Bármelyik fél jogosult jelen szerződést kártérítési, vagy bármiféle egyéb fizetési kötelezettség 
nélkül azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik fél a jelen szerződésben 
rögzített kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi. 

5.4. A szerződés megszűnése esetén a felek 10 napon belül kötelesek elszámolni egymással, az 
átadott illetve átvett dolgokat pedig hiánytalanul, az eredeti állapotukban visszaszolgáltatni. 

6. Vegyes rendelkezések  

6.1. Megbízó hozzájárul, hogy a szerződés sikeres teljesítését követően Megbízott Megbízó nevét, 
a teljesítés idejét és a feladat körülírását referenciái között nyilvánosságra hozza. 

6.2. A jelen szerződés valamely rendelkezésének jogellenessége, érvénytelensége vagy 
végrehajthatatlansága nem érinti a jelen szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, 
érvényességét és végrehajthatóságát. 

6.3. A jelen szerződés illetve bármelyik rendelkezése kizárólag a szerződő felek kifejezett írásbeli 
megállapodásával módosítható, változatható vagy érvényteleníthető. 

6.4. A jelen szerződésre és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. Felek 
megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben vitás ügyeiket békés úton 
nem sikerül rendezniük, úgy vitás ügyeik rendezésére a jelen megállapodásban kizárólagos 
illetékes bíróságként kikötik  a Budai Központi Kerületi Bíróságot. 

A jelen szerződés a Felek teljes megegyezését tartalmazza, minden ezzel ellentétes korábbi, akár írásbeli 
akár szóbeli megállapodás ezennel hatályát veszti. 

 

Kelt: Visegrád, 2020. szeptember 25. 

 

__________________________________ 

Visegrád Város Önkormányzata 

Megbízó 

képviseli: Eöry Dénes, polgármester dr. Szabó 
Ferenc jegyző ellenjegyzésével 

_______________________________________ 

Tenderauditor Szolgáltató Kft. 

Megbízott 

képviseli: Tóth János ügyvezető 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: Láng Anikó pénzügyi vezető 



 

KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

148/2020. (IX. 24.) határozata 

 

A bölcsődei feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

módosításáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a 2019. április 1-én kötött feladat-ellátási szerződést a bölcsődei feladatok ellátására az 

alábbiak szerint módosítja: 

2. a 4. pont helyébe az alábbi lép: 

„Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató 1 (egy) férőhelyen bölcsődei ellátást 

biztosít a Szolgálgató által működtetett Csere Matyi Páfrány Családi Bölcsőde 

(továbbiakban: családi bölcsőde) 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 2. szám alatt 

lévő telephelyén az önkormányzat által felvételre javasolt gyermekek részére.” 

3. egy új 5. pont kerül beépítésre: 

„A Szolgáltató a visegrádi háziorvosi rendelőből (Visegrád, Fő u. 57.) Szentendrére a 

SZEI (Szentendre Város Egészségügyi Intézménye 2000 Szentendre, Kanonok u. 1.) 

heti rendszerességgel a levett vért szállítja, minden héten, hétfőn munkanapokon a 

szállítás díja alkalmanként 35 km, díja 80 forint/km, azaz bruttó 2.800 forint (bruttó 

kettőezernyolcszáz forint).” 

 

4. felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás megkötésére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24. 



 

KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott 

nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

149/2020. (IX. 24.) határozata 

 

A Visegrád 0352 helyrajzi számú ingatlan 4/261-ed részének megvásárlásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete élni kíván a Visegrád 0352 helyrajzi számú 

ingatlan Magyar Állam tulajdonában álló 4/261-ed részének megszerzése érdekében a 

versenyeztetés mellőzésével történő vétel lehetőségével. 

 

Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24.  

 

 

 

 

 

 



 

 

KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott 

zárt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Z-150/2020. (IX. 24.) határozata 

 

Az Áprily Lajos Általános Iskolában alkalmazott fejlesztő pedagógus bérköltségeinek 

támogatásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (2025 Visegrád, Rév 

u. 2.) a fejlesztő pedagógus 2020. szeptember 1-től 2021 június 30-ig terjedő időszakra 

történő alkalmazását elviekben támogatja, 

2. kéri az intézményvezető segítségét a részletek kidolgozására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott 

zárt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Z-151/2020. (IX. 24.) határozata 

 

„Visegrád Város Önkormányzatának kezelésében álló Magyar László Tornacsarnok 

felújítása” közbeszerzési eljárásban hozott döntésről 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Ajánattevő): „Visegrád 

Város Önkormányzatának kezelésében álló Magyar László Tornacsarnok felújítása” 

tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

Harmadik Része (nemzeti eljárás) szerinti eljárásrendben lefolytatásra kerülő nyílt 

közbeszerzési eljárás keretében: 

 

1. a Windcollector Magyarország Kft. (székhelye: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24.), 

továbbiakban: Ajánlattevő, ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy Ajánlatevő nem tett eleget a hiánypótlási 

felhívásban foglaltaknak, így ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek, 

 

2. a fenti Ajánlattevő érvénytelenné nyilvánításról szóló értesítő levél kiküldését követően 

az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében felhívja az értékelési szempontokra 

figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt, a Constructor Domini Kft.-t 

(székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 78.) a kizáró okok és az alkalmassági 

követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására, 

 

3. egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. szeptember 24.  


