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Hatálybalépés 

A Nevelőtestület fogadja el. Módosítására az Alapító Okirat változása a 

működést szabályozó jogszabályok tartalmi változása, a szervezetben 

bekövetkezett (Alapító Okiratot nem érintő) változások miatt kerül sor, vagy ha 

a szülők, vagy a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

A 2011 évi CXC tv. A Nemzeti köznevelésről 25. § (1) bekezdés alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az intézmény működésére, 

belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. 

1. A kiterjedés jogköre 

- Az óvodába járó gyermekek közössége 

- A gyermekek szülei, törvényes képviselői 

- A nevelőtestület 

- Az intézmény vezetője 

- A nevelő- oktató munkát segítők 

- Egyéb munkakörben dolgozó 

- Az óvodával egyéb kapcsolatba kerülő személyek köre 

2. Általános rendelkezések 

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete adta ki, a 

- 2011. évi CXCV. Tv. az államháztartásról, 

- 1990. évi LXV. Tv. az önkormányzatokról (a továbbiakban 

Önkormányzati Törvény) 

- 2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól, 

- 1993. évi LXXIX. Tv. a közoktatásról, (továbbiakban Közoktatási 

Törvény) 

- 2011. évi CXC. Tv. a nemzeti köznevelésről, 

- 1992. évi XXXIII. Tv. a közalkalmazottak jogállásáról, 

- 2011. évi CXCVI. Tv. a nemzeti vagyonról, 

- 138/1992. (X.8.) Korm.rend. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi 

XXXIII. évi törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, 

- 368/2011. (XII.31) Korm.rend. az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról, 

- 56/2011. (XII.31) NGM rendelet a szakfeladat rendről, és az 

államháztartási szakágazati rendről. 

jogszabályok tartalmi követelményeinek megfelelően a 167/2012. (VI.28) 

számú határozatával.  
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3. Az óvoda neve, székhelye: 

Bőrfestő Óvoda 

1046. Budapest, Bőrfestő u. 1-3. 

 Alapítási éve: 1989 

 Létrehozója: Budapest Főváros IV. ker. Tanács VB. 

 Elnevezése alapításkor: Napköziotthonos Óvoda, Bp., IV. ker. Bőrfestő u. 

1-3. 

Alapító okirat száma:167/2012.(VI.28.)   

 OM azonosító: 034311 

 Törzsszám: 504036000 

 KSH azonosító: 1032001 

 Adószám: 16920062-1-41 

 Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank 

Az óvoda fenntartó szerve:  

Budapest, Főváros IV. Újpest Önkormányzat. 

1041. Budapest, István út. 14. 

Irányító szerve:  

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Törvényességi felügyeletet gyakorol:  

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője 

4. Feladata 

 A jogszabályok által biztosított keretek között összefoglalóan megállapítsa 

az intézmény szervezeti kereteit és működésének szabályait. 

5. Az SZMSZ. rendelkezéseinek megismerése, betartása és betartatása 

feladata és kötelessége az óvoda vezetőjének és az óvoda minden 

dolgozójának. 

 Az SZMSZ megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik 

kapcsolatba kerülnek az óvodával, ill. igénybe veszik azok helységeit. 

6. Az SZMSZ betartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak 

megszegése esetén: 

7. Alkalmazottakkal szemben az óvoda vezetője, ill. az a személy, akit az 

SZMSZ-ben meghatározott módon megbízott,- munkáltatói jogkörben 

eljárva- hozhat intézkedést.  

8. A szülőket tájékoztatni kell a Szabályzatban foglaltakról, kérve annak 

betartását. 
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II. Az óvoda működésének általános szabályai 
 

Az intézmény: 

Tevékenységének jellege szerint: Helyi önkormányzati közszolgáltató 

költségvetési szerv 

Alaptevékenysége szerint: óvodai nevelés 

Az intézmény közfeladata: 

A Közoktatási törvényben meghatározott óvodai nevelés. 2011 évi CXC. Tv. a 

nemzeti köznevelésről 4.§ alapján óvodai nevelési feladatok ellátása. 

A költségvetési szerv működési köre: 

Budapest Főváros IV. ker.  

A fenntartó által meghatározott körzet. (felvételi körzet) 

Felvehető max. gyermeklétszám: 415 

Az intézmény alapfeladata: 

Szakágazat 

száma: 

Szakfeladat 

száma: 

Elnevezése: 

851020 851011 Óvodai nevelés, ellátás 

 851012 SNI gyermekek óvodai nevelése 

ellátása 

 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

 562917 Munkahelyi étkeztetés 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 

Az óvoda szervezeti felépítése 

Az óvoda szervezeti rendje és irányítási struktúrája 
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3. Az óvoda jogállása: 

Intézményünk önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv. 

A gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi és számviteli szolgáltatásokat, 

feladatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye végzi. 

Az óvoda szakmai tekintetben önálló. 

Pedagógiai Programmal rendelkezik. 

Szervezetével és működésével kapcsolatban minden olyan ügyben dönt, melyet 

jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Az óvoda épülete 17csoporttal történő működést tesz lehetővé.  

A működéssel kapcsolatos döntések elkészítésében, végrehajtásában részt 

vesznek a pedagógusok, a szülők a jogszabályban meghatározottak szerint. 

Az óvodai csoport maximális létszáma „A” szárny: 25 fő, „B” szárny: 24 fő. 

Az óvoda a jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, abból 

adatokat csak a fenntartó Önkormányzatnak, megkeresés alapján az illetékes 

hatóságoknak szolgáltathat ki. 

A nyilvántartás részletes meghatározása a Ktv. 2. sz. mellékletében található. 

Az óvodában a nevelő - oktatómunka foglalkozási, ill. Pedagógiai Program 

szerint folyik, melyet nyilvánosságra kell hozni. Az óvoda pedagógiai 

programjából az éves munkaterv tartalmazza, konkrétan lebontva azokat a 

nevelési feladatokat, melyek biztosítják a gyermek fejlődését, közösségi életre 

való felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását. 

Óvodavezető Közalkalmazotti 

tanács 

Szülői képviselet 

Nevelőtestület A vezető 

helyettesítésével 

megbízott személy 

Pedagógia munkát 

segítők, technikai 

dolgozók 

Óvodatitkár 

Gondnok, 

kertész 
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Alap illetve speciális feladatok:  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és Magyarország központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Tv. szerint szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján sajátos nevelési igényű, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek 

ellátása. 

2012. szeptember 1-én hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi 

CXC. Tv. szerinti szakértői bizottság szakértői véleménye alapján különleges 

bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi 

gyerekkel együtt nevelhető gyermekek ellátása.  

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

A feladatellátást szolgáló nemzeti vagyon: 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat tulajdona. 

A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: 

A költségvetési szerv, ingó és ingatlan vagyon használatáért használati díjat nem 

fizet. Az ingatlanok felett kizárólag a tulajdonos rendelkezik. A költségvetési 

szerv a rábízott vagyon használatával az e tárgyra vonatkozó, mindenkor 

hatályos jogszabályok által szabályozott módon szabad kapacitást hasznosítást 

végezhet, mely alaptevékenységet nem sérthet. 

Az intézményben foglalkoztatottak jogviszonya lehet: 

A Közoktatási Törvény, a Közalkalmazotti Törvény és a 138/1992 (X.8) 

Korm.rend. előírásai szerint. 

- közalkalmazotti jogviszony 

- határozott idejű megbízási jogviszony 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az Önkormányzati Tv.a Közoktatási Tv., és a 138/1192 (X.8) Korm.rend. 

előírásainak betartása mellett, nyilvános pályázat útján történik. A költségvetési 

szerv vezetőjét, Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-

testülete bízza meg határozott időre.  

Költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 

Az óvoda vezetője, valamint az általa – a költségvetési szerv SZMSZ-ében 

meghatározott módon – megbízott dolgozó. 
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III. Az óvoda munkarendje 
 

1. A nevelési év IX.1.-től a következő év VIII. 31.-ig tart. 

Egy nevelési évben legfeljebb 5 nevelésnélküli munkanapot lehet tartani, 

előzetes bejelentés alapján, melyről a szülőket írásban értesítjük. Felmérjük 

a szülők igényét az ügyelet iránt, az intézményen belül megfelelő szakmai 

felügyeletet biztosítunk.  

Az óvoda a fenntartó jóváhagyása szerint nyáron tart zárva, melyről a 

szülőket február 15-ig a központi faliújságon, illetve az óvoda honlapján 

tájékoztatjuk. 

A zárva tartás ideje alatt a szülő kérése esetén egy másik nyitva-tartó 

óvodában kell elhelyezni a gyermeket.  

A zárva tartás ideje alatt szerdai napokon az óvoda vezetője, vagy egy előre 

írásban leadott személy ügyeletet tart.  

2. Az óvoda 5 napos munkarenddel, hétfőtől- péntekig üzemel. 

Nyitva tartás: 600 –1800 óráig, lépcsőzetes munka kezdéssel ill. befejezéssel. 

A gyermekek heti- és napirendjét a csoportnapló rögzíti az életkori 

sajátosságok figyelembevételével. 

3. Az óvoda karácsony és újév közötti napokban a káposztásmegyeri 

óvodákkal, évenkénti váltásban tart nyitva, a fenntartó engedélye alapján. 

4. Az óvoda alkalmazottainak munkarendjét a Kollektív Szerződés 

mellékletében rögzítettük. 

5. Az óvoda működési rendjével kapcsolatban az SZK véleményezési 

jogkörrel rendelkezik.  

6. Kötelező nyilvántartások:  alkalmazottak adatai,  

gyermekek adatai, 

 Az adatok a fenntartó, a bíróság, rendőrség, az ügyészség kérésére 

továbbíthatók. 

7. Az óvoda udvarára elektromos, kódos beléptető rendszerrel lehet bejutni! 

Akik nem ismerik a kódot csengetéssel jeleznek.  

 

 

IV. A létesítmény és helyiségeinek használati rendje, 

telefonhasználat szabályai 
 

1. Az óvoda helységeit a nyitvatartási idő alatt lehet használni. 

 A gyermekek részére az ügyeleti időben két, erre kijelölt és kialakított 

terület áll rendelkezésre. 

2. Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. 
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 Más célra történő használat esetén az óvoda vezetőjének előzetes engedélye 

szükséges. 

3. A termekben, a folyosón és az udvaron minden esetben biztosítani kell a 

felügyeletet.  

 A felügyeletet az óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek és a dajkák 

biztosítják. 

4. Az óvoda mindkét konyhájában csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező 

személy tartózkodhat. 

5. Csoportszobában szülő csak előre megbeszélt alkalmakkor és váltócipőben 

tartózkodhat. 

6. Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek 

az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, kivéve 

az óvoda által szervezett vásár alkalmával. 

7. Az intézmény helységeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet 

nem működhet.  

8. Az intézményben munkát végző külső személy csak a vezetővel folytatott 

megbeszélés után, és gondnok jelenlétében dolgozhat. A megfelelő 

balesetvédelmi előírásokat (melyet közlünk a munkavégzővel) be kell 

tartania, ezt a vezető, illetve a munkavédelmi felelős ellenőrzi.  

9. Az intézményben található vezetékes telefont szülő értesítésére, programok 

szervezésére lehet használni, ettől eltérő ügyben csak a vezető 

engedélyével. 

 A dolgozók számára óvodai mobiltelefon nem áll rendelkezésre. 

 

10. Az óvoda vezetője meghatározott szabályok szerint megállapodást köt 

egyes külsős és belsős szakemberekkel, akik az óvoda által is elfogadott, a     

nevelés céljával megegyező tematikával fejlesztő és sportfoglalkozást 

szervez. 

 A szülők, gyermekeik jelentkeztetésekor elfogadják a szervezők 

feltételeit: időpontok, gyermekek átvétele- átadása, fizetés módja/ összege, 

ruházat, hiányzás, stb. 

Az óvodapedagógusok semmilyen formában nem felelősek a szülők által 

megbízott külsős foglalkozásokért.  

 A foglalkozásokat középső és nagycsoportos óvodások vehetik igénybe, 

gyermekenként max. kettőt. 

 Kivétel az önkormányzat által szervezett úszás a nagycsoportosoknak, ezt 

az óvoda dolgozói felügyelik. 

        Az óvoda területén dohányozni tilos! 
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Az intézményen belül szeszes italt fogyasztani tilos!  

V. A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje 
 

a.) Az óvodavezető és az a személy, akit ezzel előre meghatározott módon 

megbíz, az ellenőrzési ütemterv illetőleg írásban rögzített munkamegosztás 

alapján a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan 

működése érdekében ellenőrzi és értékeli a közalkalmazottak munkáját, 

illetve megtörténik a közoktatásban foglalkoztatottak teljesítmény 

értékelése.  

b.) Az ellenőrzés kiterjed:  

- a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, 

minőségére, 

- a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre. 

- az intézményi Pedagógiai Programban meghatározott célok 

megvalósításának nyomon követésére, az ONAP elvárásainak 

teljesítésére 

- a pedagógus önelemzésére, reflektálására 

- a mindenkori hatályos jogszabályok betartására. 

c.) Az ellenőrzés céljai: 

- írásos dokumentációk, 

csoportlátogatások, 

- beszámolók. 

 

d.) Az ellenőrzés fajtái:  

- tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés 

- spontán, alkalom szerinti ellenőrzés 

-a problémák feltárása, megoldása érdekében 

-a napi felkészültség felmérésének érdekében. 

 

A nevelési év során az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját értékeli 

legalább egy alkalommal. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett 

óvodapedagógussal ismertetni, írásban rögzíteni kell. Az észrevételekre a 

pedagógus is reflektálhat. 

Az óvodavezető az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja a vezető 

helyetteseket és a munkaközösség vezetőt. 

Az általános tapasztalatokat a nevelőtestülettel ki kell értékelni. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, ill. az ellenőrzés 

általánosítható tapasztalatait a nevelési évzáró értekezletén értékelni kell, 

megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges 

intézkedéseket. 
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VI. Az óvodavezetés szerkezete 
 

1. Az óvodavezető 

- Az óvoda élén az óvodavezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse. 

- 2017. 08. 01-től az intézményben három óvodavezető helyettes segíti a 

vezetéssel összefüggő feladatait. A három helyettes az épület két szárnyáért 

külön-külön felel. Heti munkaidejük 40 óra/hét, csoportban töltendő 

kötelező óraszámuk 22 óra/ hét.  

- Az óvodavezető munkaideje: 40 óra, ebből gyermekek között töltendő 

kötelező óraszáma 8 óra, munkaidő beosztása kötetlen. 

- Hatáskörébe tartozik a rendelkezésére álló költségvetés alapján az 

intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

 Feladata:  

- A nevelőtestület szakmai, módszertani vezetése 

- A pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése. 

- A szülők szervezetével, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való 

együttműködés. 

- A Nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése 

- Felelős a rendeletek, jogszabályok betartásáért. 

- Kapcsolattartás és koordináló tevékenység a Polgármesteri Hivatallal, a 

Gazdasági Intézménnyel, a Nevelési Tanácsadóval, és a Gyermekjóléti 

Szolgálattal, a szakmai szervezetekkel és a Szakszervezettel. 

- A felettes szervek, a Szakszervezet, valamint a Közalkalmazotti Tanács és 

a Szülői Közösség tájékoztatása. 

 

2. Az óvodavezetés feladatai a következő területek szerint 

csoportosíthatók: 

a.  A pedagógiai munka irányítása 

- A feladatokat az óvoda éves munkaterve tartalmazza, amelyet a 

nevelőtestület hagy jóvá. 

- Intézményi önértékelési csoport megszervezése, működésének felügyelete, 

értékelése, az OH informatikai rendszerének nyomon követése. 

- Ellenőrzi, értékeli és segíti a nevelőmunkát és annak dokumentációját. 

- Gondoskodik a nevelőmunka állandó fejlesztéséről. 
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- Kezdeményezi és támogatja a nevelőmunkát korszerűsítő törekvések 

kibontakozását. 

- A család és az óvoda összhangjának kialakítása érdekében biztosítja a 

feltételeket. 

- Folyamatosan gondoskodik az általános iskola és az óvoda kölcsönös 

kapcsolattartásáról a gyermekek zökkenőmentes iskolába lépésének 

érdekében. 

- Szervezi, segíti és irányítja az óvodapedagógusok szakmai továbbképzését. 

- Előkészíti és megtartja a nevelői értekezleteket, azok határozatainak 

végrehajtását számon kéri. 

- Pedagógiai tevékenységről dokumentációt készít.  

- Szülői értekezleteket figyelemmel kíséri. 

b.  A munkaügyi teendők lebonyolítása 

- A Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

és ezek végrehajtási rendeletei alapján, az intézményt érintő jogszabályok 

szerint, ráruházottak alapján az óvoda valamennyi dolgozója 

vonatkozásában végzi feladatát. 

- Kollektív Szerződést köt. 

- A dolgozók munkáját ellenőrzi, értékeli, jutalmazza, kitüntetésre javasolja 

a kiemelt munkát végzőket. 

- Szükség szerint fegyelmi felelősségre vonást alkalmaz. 

- Aláírási jogkört gyakorol. 

- Bélyegző használatára jogosultakat nevez ki (megbízott dolgozót, 

óvodatitkárt).  

- Aláírási joggal felruház. 

- Pénzfelvételi joggal felruház: azt a személyt, akit a helyettesi feladatokkal 

megbíz, ill. az óvodatitkárt. 

- A közalkalmazotti osztály, és fokozat megállapítása. 

- Az illetmények megállapítása, karbantartása. 

- Minősítések, jellemzések készítése. 

- Munkafegyelem betartatása, ellenőrzése. 

- A szabadságolási terv jóváhagyása, nyilvántartása. 

- Tanfelügyeleti és minősítési eljárásokat vezet, koordinál. 
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c. Gazdálkodási feladatok ellátása 

- A fenntartó által megállapított hatáskörben felelős az óvoda 

gazdálkodásáért. 

- A mindenkori pénzügyi és költségvetési rendelkezések alapján látja el 

feladatát. 

- Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, a meglévő eszközök megóvása, az 

anyagok folyamatos biztosítása érdekében, adott időszakban éves 

költségvetési tervet készít. 

- A költségvetés tervezésénél figyelembe veszi a kollektíva javaslatait, a 

pénzösszeg felhasználásánál a PM. Bizonylati fegyelmét szigorúan betartja. 

- Selejtezés elrendelése, leltározás. 

- Nyilvántartások vezetése 

 

d. Tanügy igazgatási feladatok elvégzése 

- Adott időszakban felvételi előjegyzést készít minden jelentkezőről, 

gondoskodik a jelentkező környezettanulmányának elvégzéséről. 

- Értesíti a felvett gyermekek szüleit a felvételről. A beiratkozás ideje alatt 

jelentkezett körzetes gyermek felvételt kell, hogy nyerjen. Az óvodába a 

gyermek 3. évének betöltése után a nevelési év folyamán bármikor 

felvehető. 

- A kimaradt gyermekek részére átirányítási lehetőséget keres. 

- Határozatban értesíti az átirányított gyermekek szüleit, ill. gondviselőit.  

- A felvételek lezárása után elkészíti a csoportbeosztásokat, megbeszéli és 

közli az óvónőkkel. 

- A nyár folyamán, de legkésőbb VIII.29.-ig tájékoztató jellegű szülői 

értekezletet tart az újonnan felvettek részére. Itt mutatja be a csoportok 

óvónőit is. 

- Kerületi óvodákkal való egyeztetés és a fenntartó jóváhagyása után közzé 

teszi a nyári 5 hetes zárás idejét. 

- Folyamatosan ellenőrzi a csoportok szülői értekezletét. 

- Szeptember 1-én megnyitja, augusztus 31.-én lezárja a mulasztási és 

csoport naplókat. 

- A felvételi, előjegyzési naplót egész évben vezeti. 

- A beiskolázásnál a törvényben előírtak alapján jár el. 

- A pedagógusok és technikai dolgozók beosztásának, munkarendjének 

kialakítását végzi. 
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- Elkészíti az éves statisztikát. 

- Ellenőrzi a munka és balesetvédelmi oktatást. 

- Ellenőrzi az irattárat. 

 

3. Szakmai munkaközösség 

A munkaközösségre háruló feladatok: 

- Intézményen belüli bemutatók megszervezése. 

- A munkaközösség témájában a tervező, elemző, értékelő tevékenységben 

való részvétel. 

- Kutatások, kísérletek segítése, megvalósítása, értékelése. 

- A munkaközösségi tagok, ön és továbbképzése. 

- Átruházható külön megbízatások, melyekről az év végi nevelőtestületi 

értekezleten számot ad az óvodapedagógus: könyvtár felelős, szertár 

felelős, egészségügyi felelős. 

 

4. Az óvoda alkalmazottainak feladatait a melléklet tartalmazza.    

 

5. Kiemelt munkavégzésért járó juttatás szempontjai: 

 

5.1 Pedagógusok 

- az óvoda vezetése és nevelőtestülete által is elismert szakmai munka, 

önértékelés, magas színvonalú felkészültség jellemzi. 

- példás a munkafegyelme. 

- vállal bemutatókat, s azokat a tőle elvárható magas színvonalon tartja meg. 

- innovatív képességgel, nagyfokú pedagógiai önállósággal rendelkezik. 

- az óvoda céljaival, pedagógiai programjával azonosulni tud, annak 

kialakításában is részt vesz, nem csupán végrehajtja. 

- nagy tiszteletnek örvend a gyermekek, szülők és a munkatársai körében. 

- munkaköri kötelezettségein felül is képes munkavégzésre, feladatvállalásra, 

utasítás, irányítás nélkül is képes önálló munkavégzésre. 

- a csoportban dolgozó pedagógiai munkát segítőkkel hatékonyan 

együttműködik 

- minden tekintetben etikus magatartás, magas szintű értékrend közvetítő 

tevékenység 
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- önként vállal az óvoda egészét érintő, munkaidőn kívüli munkát pl. 

eszközfejlesztés, programok szervezése, stb. 

5.2 Nevelő-oktató munkát segítők 

- a gyerekekkel tisztelettel, szeretettel bánik, kollégáival harmonikusan 

együttműködik, 

- az óvoda Pedagógiai Programját megismerte, 

- csoportját s az ahhoz tartozó területeket példásan tisztán, rendben tartja, 

- önálló munkavégzésre alkalmas, 

- a szülőkkel való kapcsolattartás terén tisztában kompetenciáival. 

-  A Közoktatási törvény 1993 évi LXXIX 118 § 12. bekezdése alapján:  

a közoktatási intézmény vezetője kereset-kiegészítéssel ismerheti el meg-

határozott munkateljesítmény elérését, illetve - a helyettesítést kivéve - az 

átmeneti többletfeladatok ellátását, így különösen a pedagógiai fejlesztő 

tevékenységet, a nevelés céljait szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén 

nyújtott minőségi munkavégzést (a továbbiakban: kiemelt munkavégzésért 

járó kereset-kiegészítés). A kiemelt munkavégzésért járó kereset-

kiegészítés megállapítható - a közoktatási intézmény bármely alkalmazott-

ja részére - egy alkalomra, illetőleg meghatározott időre. A meghatározott 

időre szóló kereset-kiegészítést havi rendszerességgel kell kifizetni. A ke-

reset-kiegészítés megállapításánál figyelembe kell venni a vezetői felada-

tokat ellátók, továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak telje-

sítményértékelésének eredményeit. A kiemelt munkavégzésért járó kere-

set-kiegészítés feltételeit - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a kol-

lektív szerződésben, ennek hiányában a szervezeti és működési szabály-

zatban kell meghatározni. A kereset-kiegészítésre való jogosultság legfel-

jebb egy nevelési évre, egy tanítási évre szólhat. A kereset-kiegészítést 

ugyanaz a személy több alkalommal is megkaphatja. A kereset-

kiegészítésre való jogosultság megállapítása során előnyben kell részesíte-

ni azt, aki az intézményi teljesítményértékelés alapján az előző nevelési 

évben, tanítási évben kereset-kiegészítésben részesült, feltéve, hogy a mi-

nőségirányítási programban meghatározott ciklusidő nem telt el, és a 

munkáltató megítélése szerint teljesítményével ismét kiérdemelte azt. 
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Gazdálkodással kapcsolatos jogkörök: 

 

Jogkör: Jogkör 

gyakorlója: 

Akadályoztatás esetén a következő 

személyre átruházott jogkör: 

kötelezettségvállalás óvodavezető Vezető helyettesi feladatokkal 

megbízott személyek 

utalványozás óvodavezető Vezető helyettesi feladatokkal 

megbízott személyek 

érvényesítés GI Saját belső szabályzat szerint 

ellenjegyzés GI Saját belső szabályzat szerint 

Szakmai teljesítés 

igazolása 

óvodavezető  

Adatszolgáltatási 

feladatok 

óvodavezető Vezető helyettesi feladatokkal 

megbízott személyek 

 

Aláírási jogkör: 

 

Terület: Jogosultság: 

Utalványok és készpénz 

elszámolás 

Óvodavezető, Vezető helyettesi feladatokkal 

megbízott személyek 

Levelezések Óvodavezető, Vezető helyettesi feladatokkal 

megbízott személyek 

Kötelezettségvállalás, 

megrendelések 

Óvodavezető, Vezető helyettesi feladatokkal 

megbízott személyek 

Munka elvégzésének 

igazolása 

Óvodavezető, Vezető helyettesi feladatokkal 

megbízott személyek, óvodatitkárok 

Anyag és áru átvétel Óvodavezető, Vezető helyettesi feladatokkal 

megbízott személyek, óvodatitkárok, egyéb, a 

vezető által megbízott személy 

 

 

VII. A helyettesítés rendje 
 

1. A vezetőt távollétében egy, erre a feladatra kijelölt személy helyettesíti. 

2. Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket közös 

megbeszélés és egyeztetés alapján, az óvodavezető írásban meghatároz 
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3. Az erre a feladatra kijelölt személy hiányzása esetén a következő 

legmagasabb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus látja el az 

óvodavezetésével kapcsolatos halaszthatatlan feladatokat 

4. A vezető helyettesítésével megbízott óvodapedagógus feladatait a melléklet 

tartalmazza. 

 

 

VIII. A szülők és az óvodai nevelők 

kapcsolattartásának rendszere 
 

1. A szülők az óvodában a Ktv.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik 

teljesítése érdekében közösségeket hozhatnak létre. A szülői közösség 

működési rendjéről saját maga dönt. 

2. A szülők, ill. a szülői szervezetek képviselőivel az óvodavezető tart 

kapcsolatot. 

3. Azon nevelőtestületi értekezletekre, mely az óvodába járó gyermekek 

nagyobb csoportját érintő kérdéseket és ügyeket tárgyal és a jogszabály, 

vagy az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata a szülői közösség 

részére véleményezési jogot biztosított, a tagok meghívást kapnak. A 

napirendi pontok írásos anyagának legalább 8 nappal korábban történik a 

kézre adása. 

4. A Szülői Közösség részére biztosított jogok. 

A Szülői Közösség véleményezési és egyetértési jogot gyakorol 

- A SZMSZ-nek a gyermekek fogadásának, a létesítmény használatának, 

a vezetők és a SZK. közötti kapcsolattartás, az ünnepélyek, 

megemlékezések rendjét szabályozó, a nyitva tartással kapcsolatos, az 

egészségügyi ellátást érintő részeiben. 

- A házirend megállapításában. 

- A szülőket anyagilag is érintő ügyekben. 

- A szülői értekezlet napirendjének meghatározásában. 

- Az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában. 

- A munkatervnek a szülőket is érintő részében. 

 

5.   Az óvodapedagógusok rendszeres kapcsolatot tartanak a SZK. tagjaival. 

6.  A szülők és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok 

összehangolására, kapcsolattartásra az alábbi esetekben van lehetőség: 

- Nyílt napokon  
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- Nyilvános ünnepélyeken.  

- Családlátogatásokon igény szerint 

- Szülői értekezleteken évente 2- 3-szor. 

- Fogadóórákon, szülő vagy óvodapedagógus által kezdeményezve. 

- A faliújságra kifüggesztett információkon keresztül (foglalkozások 

anyaga, óvodai hírek stb.) 

- Az online kapcsolattartásra csak a felek közös beleegyezésével 

kerülhet sor. Mindenki köteles egymás személyiségjogait tiszteletben 

tartani, a korrekt tájékoztatást, etikus magatartást szem előtt tartani. 

- A gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül. 

- Az óvodai rendezvények közös szervezése során. 

 

 

IX. Az óvoda társadalmi környezetével való 

kapcsolattartás rendje 
 

1. Az óvoda vezetője rendszeresen vesz részt a kerületi óvodavezetői 

munkaközösségben, ahol szakmai tanácskozás keretében vitatja meg az 

óvodavezetéssel kapcsolatos nevelési, pedagógiai, gazdasági és más 

kérdéseket.  

2. Az óvoda vezetője és óvodapedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak 

fenn az óvoda körzetéhez legközelebb eső bölcsődék vezetőivel, az 

általános iskolák igazgatóival, ill. az érintett alkalmazottakkal. Az iskolába 

készülő gyermekek részére legalább 1 alkalommal iskolalátogatást 

szerveznek. 

3. A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér 

kialakítása érdekében az óvoda, a külhoni magyar óvodákkal 

kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint- szakmai kapcsolatot 

tart fenn. 

4. Az óvodapedagógusok az óvoda vezetőjén keresztül szükség szerint a 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. kerülete Tagintézménye  

5.  és az EGYMI segítségét veszik igénybe. 

6. Az óvodavezető által megbízott óvodapedagógus kapcsolatot tart a 

Családsegítő Központtal, a Gyermekjóléti Szolgálattal,(IV. Deák F. u. 93. 

Tel: 370-41-07), melyről az óvodavezetőnek beszámol. 

7. Az óvoda vezetője szükség szerint igényli a nevelés fejlesztését segítő 

szakembereket (logopédus, pszichológus, fejlesztőpedagógus) 
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X. Az óvodai hagyományok ápolása 
 

1. A Magyar Köztársaság lobogója folyamatosan díszíti az óvoda főbejáratát, 

míg a nemzeti és helyi ünnepeket megelőző munkanapon az Újpest zászló 

is elhelyezésre kerül. A csoportszobákat, faliújságokat az ünnepnek 

megfelelő gyermek és felnőtt munkákkal kell díszíteni. 

2. A keresztény kulturális értékek, nemzeti identitástudat, hazaszeretet, a 

szülőföldhöz és családhoz való kötődés alakítása a hagyományok 

őrzésével. 

3. Az ünnepekről óvodai foglakozás keretében játékos formában 

emlékezzenek meg az óvodapedagógusok. 

4. A gyermekélet ünnepei 

- Az óvoda születésnapja. 

- Karácsony. 

- Anyák napja. 

- Apák napja 

Hagyományok:  

- Mikulás 

- Farsang 

- Húsvét 

- Gyermeknap 

- Búcsú az óvodától 

Megünneplését az éves munkaterv tartalmazza. 

 

4. Csoporton belül történik a közös megemlékezés: 

- A gyermekek születésnapjáról. 

- Új gyermekek fogadás, köszöntése. 

- Ajándékkészítés a gyermekekkel közösen, az ünnep szellemében. 

 

 

6. Az ünnepélyek, hagyományok szervezési formái: 

- Csoportos megemlékezések. 

- Kollektív megemlékezések. 

- Nyitott, ill. zártkörű rendezvények. 

- Gyermekelőadások. 

- Az ünnepek és hagyományok lebonyolítása minden esetben a szülők 

egyetértésével történik.  
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7. A nevelőkkel kapcsolatos ünnepek, hagyományok: 

- Szakmai napok szervezése (évente 3-szor). 

- Házon belüli bemutatók szervezése (munkaterv szerint) 

- Továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, 

megvitatása (havonta 1-szer). 

-  Dajkák továbbképzése, tájékoztatása az aktuális nevelési feladatokról. 

- Gyakornokok ill. újonnan belépő dolgozó köszöntése, segítése. 

- A távozó dolgozók nyugdíjba menők búcsúztatása. 

- Közös ünnepek szervezése:  pedagógusnap, 

 karácsony,  

 névnapok. 

 

 

XI. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának 

igazolására vonatkozórendelkezések 
 

1. A gyermek előre látható távolmaradásáról bejelentési kötelezettsége van. 

Ha a gyermek előre nem látható ok miatt maradt távol, úgy azt 

haladéktalanul de legkésőbb a távolmaradás napján reggel 9 óráig kell 

bejelenteni. 

2. Ha a gyermek betegség  miatt marad ki az óvodából, az óvónő csak orvosi 

igazolás bemutatása után fogadhatja a gyermeket a csoportban. 

3. Az egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az 

óvodavezető engedélyezheti. 

4. Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról 1 nevelési 

évben 10 napnál többet mulaszt igazolatlanul, az óvoda vezetője értesíti 

tényleges tartózkodási hely szerinti illetékes általános szabálysértési 

hatóságot, a jegyzőt. Az értesítést követően a Gyermekjóléti Szolgálat, az 

óvoda haladéktalanul intézkedési tervet készít, melyben a mulasztás okának 

feltárása után meghatározzák a feladatokat. 

5. Megszűnik az óvodai elhelyezés- az iskolai életmódra felkészítő 

foglalkozás kivételével-, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél 

több napot van távol, feltéve, ha az óvoda a szülőt legalább 2 alkalommal 

írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 

6. Ha az óvodai elhelyezés megszűnik, akkor a gyermeket törölni kell az 

óvoda nyilvántartásából. 
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XII. A térítési díj befizetésére és a visszatérítésre 

vonatkozó rendelkezések 
 

1. Az étkezési díjat minden hónap 2. hétfői és keddi napon kell befizetni az 

óvodatitkárnál. A befizetés pontos dátumát havonta jól látható helyre, 

csoportonként a faliújságra, egész évre előre kell kifüggeszteni. 

Pótbefizetésre a következő hét hétfőjén van lehetőség.  

2. Hiányzás esetén az étkezés lemondható mindennap 8 óráig telefonon, vagy 

személyesen az óvodatitkárnál, az óvodában elhelyezett lemondó füzetben. 

A lejelentés a következő munkanapon lép életbe és a következő 

befizetéskor írható jóvá. A be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a 

térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

 

 

XIII. Az óvoda egészségvédelmi és védő-óvó szabályai 
 

1. Az óvoda működése során az ÁNTSZ. által meghatározott szabályokat 

szigorúan köteles betartani.(fertőtlenítés, takarítás, mosogatás stb.) 

2. Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől 

számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvónőnek addig is 

gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha 

szükséges orvosi ellátásáról. 

3. Baleset esetén azonnal mentőt kell hívni! 

4. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát nem 

látogathatja. 

5. Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. A 

további megbetegedés elkerülésének érdekében fokozott figyelmet kell 

fordítani a fertőtlenítésre. 

6. A csoportszobában szülő, csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat, 

(nyíltnap, ünnepélyek beszoktatás) a megfelelő egészségügyi előírások 

betartásával.  

7. Az óvoda területén dohányozni TILOS!  Az intézményen belül szeszesitalt 

fogyasztani tilos. 

8. Az óvodában a gyermekek szűrővizsgálata megszűnt(kivéve: fogászati 

szűrés). Ezentúl a gyermeket a szülő a háziorvosi rendelőbe viszi, ahol ezek 

a vizsgálatok megtörténnek. 
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9.  A védőnő hetente egy alkalommal az óvodában tartózkodik,segít a 

gyógyszerek és kötszerek folyamatos ellenőrzésében,illetve ellenőrzi a 

gyermekek higiénés állapotát.  

10. A gyermekekkel – életkoruknak megfelelően- a nevelési év kezdetén 

ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó 

előírásokat, valamint az elvárható magatartásformát. Az ismertetés tényét a 

gyermek balesetek megelőzése érdekében dokumentálni kell, a csoport 

szokás és szabályrendszerében. 

11. Gyermek baleset esetén: 

- Elsősegély nyújtás megkezdése 

- A vezető azonnali értesítése 

- A sérülés jellegét és súlyosságát figyelembe véve szakemberhez 

fordulás,  

- Szülő értesítése 

- A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó balesetet haladéktalanul ki kell 

vizsgálni és erről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

- Ha a baleset súlyos, jelenteni kell a fenntartónak. 

- A szülők szervezetének lehetővé kell tenni a részvételt a baleset 

kivizsgálásában. 

12. A nevelési év folyamán több esetben megbeszéljük a gyermekekkel a 

csoport szobában, folyosón, mosdóban és az udvaron alkalmazandó 

szabályokat (pl.: a teremben és a folyosón, különösen ha vizes, nem 

szaladgálhatnak, csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a 

tornaszereket, papucs használata balesetvédelmi okok miatt nem javasolt) 

 

 

XIV. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, 

akik nem állnak jogviszonyban az óvodával. 
 

- A gyermeket kísérők kivételével az óvodával jogviszonyban nem álló 

személyek az óvodatitkárnak jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg 

az óvodában.  

- Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső 

személyeket az óvodavezetőnek jelenti be.  

- A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az 

óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik.  
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- Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az 

óvodavezető engedélyezi. 

- A gondnok feladata a G.I. által kiküldött szakemberek fogadása, illetve 

azok munkájának segítése.  

 

XV. Bombariadó esetén szükséges intézkedések 
 

1. Amennyiben telefonon jelzik, hogy bombát helyeztek el az épületben, vagy 

az óvodát fel akarják robbantani az üzenetet vevő:  

- Higgadtan próbálja megfigyelni a telefonáló hangjának, beszédének 

jellemzőit. 

- Kérdezze meg, amennyiben lehetséges, hogy mennyi idő van a 

menekülésre. 

- A telefonbeszélgetés után azonnal értesítse az óvodavezetőt, távollétében 

azt a személyt, aki erre a feladatra megbízást kapott. 

2. Ha nincs információ a feltételezett robbantás időpontjáról, (vagy azonnalra 

jelezték) a kiürítést azonnal el kell kezdeni. Az épület kiürítését elrendelő 

személy (óvodavezető, vagy a helyettesi feladatokkal megbízott személy) 

gondoskodik az alábbiakról: 

- Kinyittatja a kijáratokat, 

- Értesíti a rendőrséget 

- Felhívja az épületben tartózkodók figyelmét az épület gyors elhagyására, 

valamint röviden elismétli a főbb tennivalókat. 

3. Tennivalók 

- Valamennyi csoport az óvónővel és a dajkával az öltözőbe megy. 

- Télen cipőt és kabátot vesz fel minden gyermek és felnőtt. 

- A zsákot kézbe véve a csoportszobán keresztül elhagyják az épületet, 

majd az udvaron át az utcára, onnan a Park óvodába távoznak. 

- A csoportok elején és végén egy-egy dolgozó kíséri a gyermekeket. 

4. Az épület kiürítését elrendelő személy:    

- Értesíti a fogadó Park Óvodát a 3-806-795-ös telefonszámon 

- Értesíti a IV. Önkormányzat Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási 

Osztályt,  a 231-3101-as telefonszámon, 

- Kijelöli azokat a személyeket, akik a kiürítést végzik 

- A bombariadó végén minden érintettet értesít. 
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5. Minden pedagógus feladata 

- Nyugodt, határozott fellépésével megelőzni a pánikot, biztosítani a 

gyermekek fegyelmezett viselkedését. 

- Ellenőrizni a csoport létszámát. 

- A bombariadó végéig a csoporttal maradni. 

6. A gondnok feladatai: 

- A bejárati ajtók és a kertkapuk azonnali kinyitása 

- Az épület áramtalanítása kiürítés után 

7. A konyhai és technikai dolgozók feladata: 

- A konyha bejáratait lezárják 

- Utcai ruhában személyes holmijukkal az épületet elhagyják. 

8. Az épületet utoljára az óvodavezetője hagyja el. 

9. Évenként egyszer bombariadó próbát kell tartani, időpontját az 

óvodavezető határozza meg.  

10. Ezen utasításban foglaltak, valamint a kiürítést elrendelő személy 

utasításainak be nem tartása súlyos fegyelmi vétségnek minősül. 

 

Katasztrófa esetén a szükséges intézkedéseket a Fővárosi Polgári Védelmi 

Igazgatóság által kiadott Intézményi Katasztrófaterv tartalmazza, illetve az 

intézményben készült Honvédelmi Intézkedési Terv. 

Betartásáról az óvodavezető intézkedik.  

 

XVI. Az intézményünkben folyó reklámtevékenység 

szabályozása 
 

- Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve ha a reklám a 

gyermekeknek szól, és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, 

a társadalmi, a közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel 

függ össze.  

- Tilos közzétenni minden olyan reklámot, amely személyhez fűződő 

jogokat, kegyeleti jogot valamint személyes adatok védelméhez való jogot 

sért, továbbá ami erőszakra buzdít, illetve személyeket vagy 

közbiztonságot, környezetet, természetet károsító magatartásra ösztönöz 

vagy félelemérzetet kelt.  
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- Tilos az olyan reklám közzététele is, amely a gyermekek és fiatalkorúak 

tapasztalatlanságát, hiszékenységét kihasználva közvetlen felszólítást 

tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék.  

- Tilos az olyan reklám közzététele is, amely a gyermek és fiatalkorúak 

szellemi, vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja, így különösen a gyermek 

és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó 

helyzetben mutatja be. 

- Tilos az olyan áruk reklámozása, vagy forgalmazása, amely jogszabályba 

ütközik.  

 

A dokumentumok hozzáférhetősége 

 

- Az óvoda Pedagógiai Programja, az éves munkaterv minden csoportban 

az óvónők rendelkezésére áll. 

- Az intézmény működését meghatározó SZMSZ és mellékletei, a 

(munkaköri leírások, Közalkalmazotti szabályzat) a nevelői szobában 

minden dolgozó számára bármikor hozzáférhető, megtekinthető. 

- A szülők már a beíratásnál megismerkedhetnek egy tájékoztatóból az 

óvoda Pedagógiai Programjával. A teljes dokumentumot az intézmény 

honlapján olvashatják, vagy az óvodavezetőtől kérhetik el. 

 A beíratásnál az óvoda házirendjét kézhez kapják. 

 

Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek köre:  

2007 évi CLII. Tv. 3 § (1c) és 4 § a pontjai alapján a vagyonnyilatkozat tételre 

az óvodavezető köteles. Vagyonnyilatkozatát a Budapest Főváros IV. ker. 

Önkormányzatánál őrzik. 
 

 

XVII. Záró rendelkezések 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el.  

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda 2014.augusztusi 

módosított Szervezeti és Működési Szabályzata.  

A hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell ismertetni 

- az óvoda azon alkalmazottaival, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, 

valamint 
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- azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben 

használják az óvoda helyiségeit. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni 

kell. Az SZMSZ, a Pedagógiai Program, és a Házirend az óvoda könyvtárában 

megtekinthető előzetes megbeszélés szerint. 



Szervezeti és Működési Szabályzat - 30 -  Bőrfestő Óvoda 

Záradék 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását - egységes szerkezetben – a 

nevelőtestület 2018. szeptember 12-én megtárgyalta és elfogadta. Ezt a tényt a 

nevelőtestület képviselője valamint a választott jegyzőkönyv hitelesítők 

aláírásukkal tanúsítják.  

 

 

 

 

Budapest, 2018. szeptember 12. 

 

 

……………………… …………………………. ……………………… 

 

 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatszülőkre vonatkozó rendelkezéseit a Szülői 

Közösség megtárgyalta és elfogadta. Ezt a tényt az SZK képviselője, valamint 

Szeri Hajnalkaöü a választott jegyzőkönyv hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.  

 

Budapest, 2018. szeptember 12. 

 

 

.…………………………  ……………………………… 

SZK képviselője                                J.k. vezető          . 

 


