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Hatályos: 2022. 09. 01.-től 

Hatálya kiterjed az intézménnyel aktív jogviszonyban álló alkalmazottak, és gyermekek 
törvényes képviselőire.

Működési  célja: Szülői  tájékoztatás  óvodai  programokról,  csoport  eseményekről,
rendezvényekről,  kizárólag  COVID  vagy  más  veszélyhelyzeti  időszakban  (ezen  okból
kifolyólag  a  személyes  találkozás  akadályoztatása  esetén)  írásbeli  ügyeleti  jelentkezés.
Étkezési igénylés bejelentéssel kapcsolatos információ cserét is lehetővé tesz. 

Alapelvek: Működése csak abban az esetben engedélyezett, ha zárt csoportként működik.
Csak a csoport életével kapcsolatos fotók, videó felvétel (jeles naphoz kapcsolódó gyermekek
szereplésével készült műsor) feltöltése engedélyezett,  (kivétel az a gyermek, akiről a szülő
adatvédelmi  nyilatkozatában  nem  járult  hozzá  a  fotó,  felvétel  készítéséhez)  további
megosztás nem lehetséges. 

A moderátorok  kiválasztása:  a  csoportos  óvodapedagógusok  /amennyiben  nem  tudja  egy
óvodapedagógus sem az érintett csoportból vállalni, abban az esetben 1 fő csoportos SZMK-s
szülő/ lehetnek moderátorok. 

Moderátor: moderálási jogokkal és felelősséggel felruházott felhasználó, aki előre lefektetett
alapelvek alapján véleményezi és kezeli a hozzászólásokat, és engedélyezi a megjelenését a
hozzászólásnak, a moderátor felelőssége eldönteni, hogy mely hozzászólások, illetve annak
mely részei szegik meg az alapelveket. 

Alapvető feladatuk biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében felhívás
nélkül törlik a fórumokon közzétett hozzászólások közül azokat amelyek: 

 Akadályozzák a fórumok rendeltetésszerű használatát, 

 Üzemeltető rendszerének,  vagy bármely  Felhasználó számítógépének működését általuk
nem kívánt módon befolyásolják, 

 Tartalma jogszabályba, vagy az Általános Szabályzatba ütközik. A moderátorok feladata,
hogy  a  vita  helyét  ne  vegye  át  az  öncélú  trágár  szitkozódás,  egymás  vagy  közéleti  és
közszereplők rágalmazása. 

 Az esetlegesen felmerülő problémák, panaszok esetén az Intézményi panaszkezelési eljárás
alapján szükséges eljárni. 

 Amennyiben  felmerül  valamely  pontot  sértő  eset  akkor  a  moderátorok  törléssel  vagy
részleges törléssel lépnek fel a Felhasználóval szemben. Felhasználónak a következőkre kell
fokozottan ügyelni: 

 Tilos káromkodás, csúnya szavak használata, alapvető beszélgetési normák be nem tartása.
 Tilos másról valótlant állítani, rágalmazni, a becsületét, jó hírnevét rontani. 
 Kerülendők a könnyen konfliktushoz vezető témák, mint pl.  vallás,  rasszizmus, egymás
gyermekéről vélemény, a szülők, az óvodai dolgozók minősítése… stb.
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 A  hozzászólásban  nem  lehet  vállalkozást,  terméket,  szolgáltatást  reklámozni,  bújtatott
formában sem. 

 Tilos bárminemű felhívás, gyűjtés, többeket megmozgató kérés beírása, bemásolása, ezzel
kapcsolatos témák nyitása. (Kivétel az óvoda által közzétett)

 Minden egyéb olyan szöveg beírása tiltott,  ami jogszabályt sért, vagy arra utal, illetve a
hozzászólók többségének ízlését durván sérti. 

 Egy Felhasználó egy regisztrált névvel rendelkezhet. 

 A  zárt  csoport  tagjai  az  adott  csoport  óvodapedagógusain  túl,  kizárólag  a  gyermekek
törvényes képviselői (szülei/gondviselői lehetnek) barátok, nagyszülők stb. nem.

 A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében az Általános Szabályzatba ütköző,
így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek. 

 Fentiekből következően azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik az Általános
Szabályzatot,  nem  célszerű  reagálni,  hiszen  ezek  a  reakciók  is  törlésre  kerülnek.  A
moderátorok, moderálás esetén indokolhatják a műveletet. 

 Szülői  kérdések,  vélemények  megjelenhetnek,  de  nem  szoríthatja  ki  a  hagyományos
kapcsolattartási formáit az Óvoda-család együttműködéséből, Sárbogárdi Zengő Óvoda 7000
Sárbogárd, Mikes köz 3.. OM:202067 Telefon: 0625460148 e-mail:  zengo.ovoda@tolna.net
továbbra is elsődleges információforrás a személyes tájékoztatás, és a csoportos faliújság, az
intézmény honlapja www.zengoovoda.hu

Alapvető Facebook szabály: 

1. Adatvédelmi  beállítások  Minden  egyes  posztnál  beállíthatjuk,  ki  láthatja  azt.  Ne
felejtsük el,  hogy amit  beállítunk,  az marad az alapértelmezett  beállítás  a  jövőbeli
posztjainkhoz. Van azonban néhány dolog, ami a beállításainktól függetlenül sosem
marad privát:  név,  profil  és idővonal,  borítókép, város,  csatornák,  lájkok.  Azonban
ezek közül egyedül a név az, ami kötelező a Facebook fiókhoz. Mivel a többi elem
opcionális,  ha  nem  akarjuk,  hogy  tudják,  akkor  ne  adjuk  meg.  Vannak  olyan
munkahelyek, ahol nem engedélyezik, hogy a kollégák facebookot használjanak, és az
érintett  szülő  mégis  szeretne  a  csoport  tagja  lenni,  akkor  „fantázia”  névvel
kapcsolódhat a zárt csoporthoz, kizárólag csak abban az esetben, ha erről tájékoztatja
az érintett csoport óvodapedagógusait, SZMK-s szülőt. Facebook csoport elnevezése,
névhasználat:  Csoportnév_Év  jelölés  -  a  csoportba  járó  gyermekek  óvodai
jogviszonyának  időtartama  (3  év  pl:2020-2023)  A  már  működő  Facebook
csoportoknál szükséges a jelen szabályzat alapján a módosításokat elvégezni, a „nem”
szülők/gondviselők  törlése,  kilépő  óvodapedagógus  törlése,  új  óvodapedagógusok
felvétele, moderátorként beállítása. 

2. Ismerősnek fogadás szabályai: Mivel az ismerősöknek hozzáférése van a személyes
információinkhoz, fényképeinkhez és posztjainkhoz, érdemes ezeket is szabályokban
lefektetni.  Vissza  is  lehet  utasítani  egy  ismerősnek  való  jelölést.  Célszerű,  ha  a
moderátor a belépő linket küldi meg a leendő tagnak, ezzel elkerülhető az ismerősnek
jelölés.  A  meghívás  elfogadásával  a  tag  önkéntes  alapon  vállalja  a  zárt  csoportra
vonatkozó  alapelvek  betartását.  Egy  gyermekhez  max.  2  fő  törvényes  képviselő
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(szülő/gondviselő)  tartozhat  a  zárt  csoportban.  Csoportok  és  oldalak  használata:  A
Facebook – csoportok és oldalak áthidalják a szülők -  óvodapedagógusok ismerősi
kapcsolat  problematikáját,  és  lehetővé  teszik  a  kommunikációt  anélkül,  hogy
ismerősök  lennének.  Az  óvodai  csoportok  titkosak  (csak  a  tagok  látják),  zártak
(mindenki  láthatja  a  csoportot,  de a  posztokat  csak a  tagok).  Az óvodai  Facebook
oldalak remek lehetőséget kínálnak arra, hogyan tájékoztassuk a szülőket az aktuális
hírekről  is.  Megjegyzés:  ne  felejtsük  el  azt  sem,  hogy  ha  már  létrehozunk  egy
Facebook  oldalt,  fontos,  hogy  mindig  aktuális  információkat  tartalmazzon.  A
moderátor  felelőssége,  hogy  amennyiben  nevelési  év  közben,  vagy  év  végén  a
gyermek kilép az óvodai csoportból pl: iskolát kezd, másik óvodába megy, stb.,  a
szülőket törölje a zárt facebook csoportból.

3. Az intézményben  működő munkaközösségek zárt  csoportjainak  tagjai  kizárólag  az
aktív jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottak lehetnek. Moderátor lehet a vezető
beosztású pedagógus, vagy az egy munkaközösségbe tartozó kollégák közül a vezető
által  kijelölt  kolléga.  A tagságra  az  alkalmazott  nem kötelezett,  csatlakozása  csak
javasolt.

4. Panaszkezelési eljárás során az intézményvezető, és az eljárásban résztvevő bizottsági
tagok jogosultak az esettel kapcsolatos bejegyzések megtekintésére.

5. A  facebook  szabályzatban  foglaltakat  a  gyermekek  törvényes  képviselőivel  az
óvodapedagógus ismerteti az első szülői értekezleten, az óvoda honlapján nyilvánosan
is  elérhető  az  intézményi  dokumentumok  között.  Közalkalmazotti  jogviszony
létrejöttekor  a  lehetőségről  az  intézményvezető,  vagy  az  általa  megbízott  személy
tájékoztatja a belépő kollégát.

Sárbogárd, 2022. 08..29.

                                                                             Huszárné Kovács Márta

                                                                                 intézményvezető

A  szabályzatot  véleményezte,  javaslati  jogát  gyakorolta  a  Sárbogárdi  Zengő  Óvoda
alkalmazotti közössége.(Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022/ 5. sz. jegyzőkönyv)
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Megismerési nyilatkozat

A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2022. szeptember 1-jétől hatályos Facebook szabályzatát megismertem.

Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartani.

Név Beosztás Dátum Aláírás
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