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M:űködési

Szabályzat jogszabályi háttere

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésröl
20/2012 . (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséröl és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
229/2012. (VHI. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)
368/2011. (XII. 31 .) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
(Ámr.)
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
201 2. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysé1tési
nyilvántartási rendszenől
20 l 1. évi CXII. Törvény az info1mációs önrendelkezési jogról és az infom1ációszabadságról
2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségekjogaíról
62/2011. (XU. 2é9.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről
335/2005 . (XII. 29.) Ko1m. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről

0

1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről

o

e

e
e

•
"
a
e

44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati
feladatairól
326/2013. (VIU.30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról.
26/1997. (ix.3 .) NM rendelet iskola egészségügyi ellátásról.
A sajátos nevelési igényű gyennekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési
igényű tanulók oktatásának irányelve 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet.
2007. évi CLII. Tv. egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről.
132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek fel Iobogózásának egyes kérdéseiről
1992. évi XXXIIl. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak
érvényre juttatása, az intézmény jogszerü 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

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Rákospalotai Összevont Óvoda
1151. Budapest,

Szövőgyár

u. 24.

Nevelőtestülete

a nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következő Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban SZMSZ)
fogadta el.

Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa a .Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Rákospalotai
Összevont 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,
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az intézmény jogszerű működésének biztosítása,
a zavartalan müködés garantálása,
a gyermeki jogok érvényesülése,
a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése,
az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása.

1. SZMSZ időbeli hatálya
a

e
o

•

Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és
határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a. 120/2012 (05.02.) számon a
fenntartó által jóváhagyott SZMSZ.
Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.
Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök
A kihirdetés napja: 2020. 07.01.

2. SZMSZ személyi hatálya
•
•
"

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).

3. SZMSZ területi hatálya
a

•
•

Az óvoda területére.
Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli
programokra.
Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.

4. Az intézmény

•

•

.
•

•
•
•
•
•
0

•

•

•

működési

rendjét meghatározó dokumentumok, szabályzatok

Alapító okirat
Szervezeti és Mííködési Szabályzat
Pedagógiai Program
Házirend
Éves munkaterv
Éves beszámoló
Gyakornoki Szabályzat
Iratkezelési Szabályzat
Adatvédelmi Szabályzat
Továbbképzési program, Beiskolázásí terv
Belső kontrollrendszer szabályozása
Mobil - és vezetékes telefon használatának szabályzata
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata
Munkamegosztási megállapodás a Főváros XV. kerületi Gazdasági Miíködtetési Központtal
Honvédelmi Intézkedési Terv
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A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat a Gazdasági Miíködtetési Központtal létrejött
Együttmüködési Megál1apodás alapján müködő szabályzataink:
e
G)

..,
e

e
G)

a

a
e

a

•
e

Pénzkezelési Szabályzat
Leltározási szabályzat
Selejtezési Szabályzat
Kötelezettségvállalási ellenjegyzés, teljesítés igazolása szabályzat
Anyag- és eszközgazdálkodás szabályzat
Bizonylati album
Bizonylati rend
Értékelési szabályzat
Önköltség számítási szabályzat
Reprezentációs szabályzat
Számlarend
Számviteli politika

II. Intézményi alapadatok, általános jellemzők
1. Az intézmény jellemző adatai
Intézmény neve: Rákospalotai Összevont Óvoda
Intézmény székhelye: 1151 . Budapest, Szövőgyár u. 24.
Intézmény OM azonosítója: 20 l 545
Az intézmény jogállása
Költségvetési szerv

2. Alapító okirat
A dokumentum az intézmény honlapján Q1tt.rrl/www.rakospalotaiovi.huD megtalálható.

III. A költségvetési szerv szervezete és
1. Gazdiilkodás módja,

előirányzatok

működése

feletti jogosultság

Gazdasági feladatokat ellátó szerv neve: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Müködtetési Központ
Székhelye: 1158. Budapest, Ady Endre utca 31-33.
e

a
e

•
•

számlavezető

pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
pénzintézet címe: V. ker. Báthory u. 9.
költségvetési elszámolási számla száma: 11784009-15837862
törzsszám: 837864
a költségvetési szerv adószáma: 15837683-2-42
számlavezető

A szerv általános forgalmi adó alanyisága: általános szabályok szerinti, az önálló költségvetési szerv áfa
alany. Az ezzel kapcsolatos bevallások, elszámolások az önálló költségvetési szerv hatáskörébe
tartoznak. A költségvetési szerv az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei
alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.
A fenntartási, müködési költségeket az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott elemi
költségvetésben kell meghatározni.
Az intézmény a rá vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint önállóan müködik az
intézményvezető vezetői
felelőssége mellett. Gazdálkodási, könyvvezetési, számlakezelési,

7
költségvetés-tervezési, beszámolási, ellenőrzési és ellátási feladatait Együttműködési Megállapodás
alapján a Budapest Főváros XV. Ker. Önkormányzat Gazdasági Működtetés Központ ( 1158. Budapest,
Ady E. u. 31-33), mint önállóan müködő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a támogató
tevékenységet, különösen az egyes pénzügyi, munkaügyi, gazdasági feladatokat.
Előirányzatok

feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje:

Az intézményvezetőnek 100. OOO Ft-ig van kötelezettségvállalási jogosultsága.
Előirányzatok

feletti rendeJkezési jogosultság gyakorlásának rendje:

Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából önállóan működő
költségvetési szerv. A feladatellátás érdekében meg kell szervezni, illetve folyamatosan biztosítani kell
a szakmai és szervezeti hátteret.

A költségvetés tervezés
•
a
e

e

időszakában

meg kell határozni:

az eszköz (vagyontárgyak, beszerzési, felújítási) szükségletet,
szükséges dologi kiadásokat,
feladatellátás kapcsán felmerülő személyi kiadásokat,
a feladatellátással kapcsolatban a szervet megillető bevételeket.
működéshez

Az államháztartási törvény (Áht.) alapján az intézmény vezetője felelős:

A feladatai ellátásához az intézményi vagyonkezelésbe, használatba adott
vagyonrendeltetésszerű igénybevételéért,
o
Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek
megfelelő ellátásáért,
e
Az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek
érvényesítéséé1t,
11
A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak
teijességéért és hitelességéé1t,
e
A'gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli
rendért,
<>
A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés
megszervezéséért és hat~kony működtetéséért.
Az Áht.-ban meghatározott kötelesség az intézmény vezetőjének a feladata, az intézményvezető
helyettes hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán, valamint jelen
szabályzaton keresztül valósul meg.
e

2. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési
jogosultság
A közintézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon:
Ingatlan vagyon: a hatályos jogszabályok, az önkonnányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló
helyi
rendelet
szerint
az
önkormányzat
gyakorolja.
A korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használati joga az intézményt illeti meg. Az
intézmény helyiségeit határozott időre (egy évnél nem hosszabb időtartamra) saját hatáskörben, egy
évnél hosszabb időtartamra a felügyeleti szerv hozzájárulásával bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás
az alaptevékenységet nem akadályozza, és nem sérti. Ingó vagyon: Leltár szerint nyilvántartott
immateriális javak és tárgyi eszközök a mindenkori mérlegben kimutatott vagyontárgyak.
A költségvetési szerv épületei az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan forgalomképes, így a
költségvetési szerv nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni ezeket.
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezés jogát, az Önkonnányza:t képviselőtestületének a
mindenkori - a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - rendelete szerint jogosult
gyakorolni.
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3. A feladatellátás kapcsolatrendszerének alapja
Az önállóan

működő

közszolgáltató közintézmény megállapodás alapján

együttműködik

a Budapest

Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztállyal. Az Összevont
Óvoda intézményvezetője a vezető helyettesekkel és a tagóvoda vezetőkkel együttműködve biztosítja a
szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit. Az adatszolgáltatások valódiságáért, sa,ját
nyilvántartási rendszeréért az intézményvezető felel. Az intézménygazdálkodással kapcsolatos
irányítási feladatokat a GMK látja el. Az intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt
előirányzatai felett - személyi juttatások, munkaadókat terhelő járnlékok, dologi kiadások vonatkoztatásában.

Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak alapján:
az óvodatitkárok érvényesítésre, szakmai teljesítésigazolására, a térítési díjak beszedésére, az ellátmány
kezelésére jogosultak. Az Összevont Óvoda intézményvezetője kötelezettségvállalási joggal
rendelkezik; ellenjegyzésre a GMK ügyviteli dolgozói jogosultak. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával
igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a
teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. A feladatellátás megszervezésekor
figyelemmel kell lenni a hatékony, takarékos gazdálkodásra.

A kötelezettségvállalások célszerííségét megalapozó eljáriís és annak dokumentumai

Adott feladatellátással kapcsolatban a tárgyévi költségvetési évben csak olyan kötelezettséget lehet
vállalni, mely megfelel a jóváhagyott költségvetésnek. A kötelezettségvállalásnak illeszkednie kell a
szervre, feladatra lebontott előirányzat-felhasználási ütemtervbe. A kötelezettségvállalás részleteit A
kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjének
szabályzata című dokumentum ta1talmazza.
Az éves költségvetés tervezése

Az Önkormányzat meghatalmazásával és a GMK-val való együttmüködés szerint az intézmény éves
költségvetésében meghatározza:
személyi juttatásokat,
dologi j ellegü kiadásokat,
" az Önkonnányzat által folyósított ellátásokat,
• működési bevételeket,
e
támogatás éves összegét,
• az intézmény létszámkeretét.
A fenti előirányzatok kialakításához, az Önkormányzat által meghatározott szempontok szerint, az
intézmény vezetése adatot szolgáltat a Fenntattó és a GMK részére, melyhez a tagóvodák által beküldött
részanyagok adatait folhasználja.
e

e

Egyéb gazdálkodási feladatok
A) Az Intézményvezető és helyetteseinek gazdálkodási feladatai:

•
•
•
"
•
•
e

•

figyelemmel kíséri az ellátottak juttatásait, szükség szerint intézkedéseket foganatosít,
az Önkormányzat által folyósított ellátások- étkezési díj és kedvezmények - megállapítását és
a szükséges iratok meglétét ellenőrzi,
figyelemmel kíséri a felhalmozási kiadásokat, szükség szerint előirányzat módosítást
kezdeményez,
engedélyezi, nyilvántartja a munkabér előlegek kifizetését és annak megtérülését,
a személyi juttatások kifizetéséhez szükséges adatszolgáltatásokat határidőre elvégzi,
meghatározott előirányzatokra a rendeletekben szabályozott módon ellenjegyzett
kötelezettségvállalásokat tesz,
a kötelezettségvállalások teljesítését figyelemmel kíséri,
analitikus számlamásolatokkal, elszámolásokkal alátámasztott nyilvántartást vezet a kötött
felhasználású normatív előirányzatok felhasználásáról,
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Cl)

•
c1
I!)
(l)

0

nyilvántal\ja és számlamásolatokkal alátámasztja az átvett pénzeszközök, pályázati úton
elnyert pénzek elszámolását,
a GMK-val közösen elkészíti a saját hatáskörü és kiemelt címek közötti előirányzat módosítási
tervezeteket,
a beszerzési előirányzat felhasználását rendszeresen egyezteti a tagóvodával és az GMK
munkatársával,
a pályázatokhoz szükséges igazolásokat beszerzi, a rá vonatkozó nyilatkozatokat megteszi,
az átvett pénzeszközöket és pályázaton elnyert összegeket elkülönítetten kezeli,
a vagyonvédelemi feladatokhoz kapcsolódó eszköznyilvántartást vezeti,
ellenőrzi a leltározás és selejtezés lebonyolításának folyamatát.

B) A tagóvoda
'"
'"
I!)

e

e

e

vezetőinek

gazdálkodási feladatai

A szakmai feladatellátást szolgáló eszközök, anyagok, könyvek, eseti tisztítószerek,
munkaruha, folyóirat stb. beszerzéseinek irányítása,
Felelős az intézményi vagyon kezeléséé1t és megőrzéséért,
Kezdeményezi az elavult eszközök selejtezését, részt vesz az eszközök selejtezési és
leltározási folyamatában,
Elrendeli a többlet- és túlmunkavégzést, arról havi elszámolást készít, a hiányzásjelentést
határidőre benyújtja,
Adatokat szolgáltat az analitikus nyilvántartásokhoz az intézmény vezetősége felé,
A mííködés műszaki szükségleteit jelzi az intézmény vezetése felé.

C) Az óvodatitkár gazdálkodási feladatai
e

e

e

e

•
s

•

A mw1kakörében ellátott feladatokat az intézményvezető közvetett és az intézményvezető
helyettes közvetlen irányításával végzi,
A szakmai feladatellátást szolgáló eszközök, anyagok, könyvek, eseti tisztítószerek,
munkaruha, folyóirat stb. beszerzéseit intézi,
Felelősséggel kezeli a rendelkezésre adott készpénzt, azzal határidőre elszámol, az
intézményvezető kötelezettségvállalása után az GMK felé,
Részt vesz az eszközök selejtezési és leltározási folyamatában,
A személyi használatba kiadott leltári tárgyak nyilvántartását folyamatosan vezeti,
Megállapítja, beszedi és nyilvántarrja a Pénzkezelési Szabályzat szerint postára adja az
étkezési térítési dijakat, nyilvántartást vezet a kedvezményezettekről a mindenkori érvényes
előírások alapján.
Vezeti a dolgozóknak juttatott munkm1hák egyedi nyilvántartását.

A gazdálkodással kapcsolatos

belső ellenőrzés

rendje

Az intézményben függetlenített belső ellenőr nincs, így a feladatot a GMK belső ellenőre látja el. Az
inté7ményben a belső ellenőrzést a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső
ellenőrzésről szóló 370/2011. (Xll.31.) Konn. rendelet (továbbiakban Bkr.) szabályozza.
Az óvoda kialakította gazdálkodásának folyamatára és sajátosságaira tekintettel azokat az eljárásokat és
szabályzatokat, melyek alapján a feladatok ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és
vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodását biztosítja.

belső

A belső ellenőrzés magába foglalja az:
• előzetes
• folyamatba épített
• és utólagos ellenőrzést.
A

belső

•

ellenifrzés alapdokumentumai:
gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok,
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az intézmény és a GMK (1158 . Budapest, Ady Endre utca 31.) között létrejött
Megállapodás dokumentumai,
belső kontrollrendszer működtetésének szabályzata.

Együttműködési
o

A

belső ellenőrzés
0

•
Q

célja, hogy:
biztosítsa az óvoda vezetője számára a megfelelő mennyiségü és minőségű infonnációt a
törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra és a pénzügyi tevékenységre,
feltá1ja a gazdasági követelményekt61 való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot,
mulasztást,
vizsgáija az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás,
selejtezés végrehajtásának megfelelőségét.

Belső ellenőrzésre

.,

jogosultak:

intézményvezető,

I. általános intézményvezető helyettes és II. intézményvezető helyettes,
11
tagóvoda vezetők,
Az ellenőrzéssel kapcsoJatos konkrét feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza.
@

Az ellenőrzés

eredményéről

az érintettet tájékoztatni kell:
tapasztalatok, eHsmerés,
e
feltárt hiányosságok, megszüntetésre vonatkozó intézkedés, felelősségre vonás, megelőzés
feltételeinek biztosítása.
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

„
a
(j

.,

kedvező

a tevékenységeket, müveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel
(gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre,
teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,
megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől és a nem rendeltetésszerű használattól.

Aláírási jogkör:
Az intézmény nevében kiadmányozási jogköre az intézményvezetőnek van. Akadályoztatása esetén az
azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat az általános intézményvezető helyettes Ílja alá.
Az intézmény hivatalos

bélyegzőinck

lenyomata:

o
Hosszú bélyegző: Az óvoda 11eve, cúne
• Körbélyegző: Középen címer, körben az óvoda neve, címe
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az Összevont
Óvoda intézményvezetője (minden ügyben) az általános intézményvezető helyettes (meghatározott
ügyekben) és az ügyviteli dolgozók a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben. A tagóvodák bélyegzői
kötelezettségvállalásra és ellenjegyzésre nem használhatók, intézményből továbbított iratok,
dokumentumok, valamint az intézményre érvényes dokumentumok hitelesítésére használhatók. Zárva
tartásuk kötelező! A kezelésükre vonatkozó előírásokat az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza.

IV. Az intézmény
feladatai

belső

szervezeti egységeinek felépítése, struktúrája, főbb

1. Az Intézmény általános tevékenysége
Feladatok, tevékenységek
Működési kifre: Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területe,
meghatározott körzethatár szerint.
Alapító szerve, székhelye: 1153 . Budapest, Bocskai u. 1-3

elsősorban

a fenntartó által
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Fenntartó, irányító szerv és címe: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő testülete
Irányító szerv, fenntartó képviselője: Budapest Főváros Önkormányzatának Polgármestere
Az intézmény törzsszáma: 837864
,Jogszabályban meghatárnzott közfeladata (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény):
óvodai nevelés

Közfelaclatának ellátási módja:
Helyi, önkonnányzati költségvetési szerv

A k„l
'
t'.
't'1 meg_1e
'l"J'
" szerm
o tsegve
es1 szerv a apteve'J<enysegene le konnanyza t'1 f un kc10
o ese:
1.

2.
3.

4.

Kormányzati funkciószám
091110
091120
091140
096015

Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
Ovodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. Az ell.itandó alaptevékenységek leírása az alapító okirat szerint
A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § 14.apont
a) alpontjában meghatározott óvodai nevelés.
A költségvetési szerv fö tevékenységének államházta1tási szakágazati besorolása
szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

1---- -_,.__szakágazat száma

851020

1

A költségvetési szerv alaptevékenysége: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
(továbbiakban: Köznevelési tv.) 8§ (1) bek. alapján a gyennek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény. Felveheti azt a gye1meket is, aki a hannadik életévét a felvételtől számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden Budapest XV. kerületében lakóhellyel, ennek hiányában
taitózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.

Az
intézmény
szakmai
tevékenysége:
óvodai
nevelés
-851020Az óvodáskorú gyermekek nevelése, testi-lelki fejlődésének elősegítése, felkészítés az iskolára.
Az óvoda alapfeladata az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermek neveléséhez
sziikséges, a teijes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az Országos Óvodai Alapprogram alapján készült Rákospalotai Összevont Óvoda Pedagógiai
Programja határozza meg intézményünk szakmai tevékenységét, bővebben: www.rakospalotaiovi.hu.
Feladata a kiemelt figyelmet

igénylő

gyermek ellátása tekintetében:

A 2014. augusztus 31-ig óvodai jogviszonyt létesítő gyermek esetében a Köznevelési tv. 2011. évi CXC
4.§ 13. pontja alapján kiemelt figyelmet érdemlő - a 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényií, a
4§ 3. pontja szerinti beilleszkedési tanulási magatartási zavarral küzdő, 4 § 14 pontja szerinti kiemelten
tehetséges, összefoglaló néven különleges bánásmódot igénylő - gyennekek nevelése. A 2014.
szeptember l -től óvodai jogviszonyt létesítő gyermekek esetében a Köznevelési tv. 2011. évi CXC 4. §
13. pontja alapján kiemelt figyelmet igénylő gyeimekek nevelése:

a./ Különleges bánásmódot igénylő gyermekek közül:
•
•
e

beszédfogyatékkal diagnosztizált sajátos nevelési igényű gyermekek,
mozgásszeivi fogyatékkal diagnosztizált sajátos nevelési igényű gyermekek,
enyhe értelmi fogyatékkal diagnosztizált sajátos nevelési igényü gyermekek,
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autizmus spektrumzavaros gyennekek,
érzékszervi fogyatékkal diagnosztizált sajátos nevelési igényű gyermekek,
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy beilleszkedési, figyelem
vagy magatartási szabályozási zavarral) diagnosztizált gyermekek,
beilleszkedési, tanulási, magataitási nehézséggel küzdő gyermekek,
kiemelten tehetséges gyermekek,

b./ a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.

e./ Diétás és ételallergiás gyermekek integrált óvodai nevelése (kerületi felvételi körzettel), kerületi
óvodai dietetikai módszertani és koordinációs feladatok ellátása (tanácsadás a XV. kerületi
fenntartásban működő, diétás, ill. ételallergiás gyermekeket nevelő óvodák részére, részvétel a
fenntartó közétkeztetésre vonatkozó döntéseinek szakmai előkészítésében).
Az óvoda egyebekben gyem1ekétkeztetési feladatot is ellát.

3. Az intézmény
A

vezetők

működésének

rendje

intézményben való benntaiiózkodásának rendje

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az óvodában tartózkodnia.
Az óvoda nyitvatartási jdejében reggel 8 órától délután 16 óráig az i ntézményvezető vagy az
intézményvezető helyettes az óvodában tartózkodik.
Kivétel: tagóvodák látogatása az óvodák havi programjának és az ellenőrzési tervnek megfelelően,
egyéb hivatalos elfoglaltság,
Általános intézményvezető helyettes
A vezetőség rendelkezési idejének megfelelően.
Kivétel: tagóvodák látogatása az óvodák havi programjának és az ellenőrzési tervnek megfelelően.
Intézményvezető helyettes
Az intézmény vezetősége rendelkezési idejének megfelelően.
Kivétel: tagóvodák látogatása az óvodák havi programjának és az ellenőrzési tervnek megfelelően
Tagóvoda-vezetők

Személyre szóló munkaköri lefrás11knak megfelelően . Kötelező óraszámuk a fenntrutó hozzájárulásával:
20, illetve 24 óra
Az óvoda zava1talan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását. Em1ek
érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásának rendje az alábbiak szerint kerlil
meghatározásra:
A tagóvoda - vezetőknek, illetve az intézkedésre jogosult személyeknek a teljes nyitvatartás alatt az
intézményben kell tartózkodniuk. Ha a tagóvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket
akadályoztatása, váratlan távolléte miatt nem tudja megtenni, a vezetői feladatokat az éves
Munkatervben meghatározott intézkedésre jogosult óvodapedagógus látja el. A nyitvatartás reggeli és
délutáni ügyeleti időtaiiamában, valamint a vezetők érkezése előtt, illetve távozása után, a
munkabeosztás szerinti ügyeletes pedagógus helyettesíti a vezetőt, jelen SZMSZ a vezetők
helyettesítésére vonatkozó szabályozása alapján.
A vezetők a kötelező óraszámon túli munkaidejüket vezetői feladatok végzésére fo rdítják.
Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy ta1tós távolléte nem akadályozhatja. A
tagóvodákban a 30 napon belüli helyettesítés rendjét a tagóvoda-vezető, azon túl az Összevont Óvoda
intézményvezetője rendeli el.
A vezetőség legalább egy vezető beosztású tagja köteles rendelkezési időben az óvodában rendelkezésre
állni.
Amennyiben ta1tós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hiányzás vagy két műszakos
munkarend esetén az egybeeső munkarend miatt az intézményvezető vagy a tagóvoda-vezető
folyamatos benntartózkodása ezen időszakban nem oldható meg, úgy a helyettesítés rendjére vonatkozó
szabály szerint keli eljárni.
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Az Összevont Óvoda nevelési évének rendjét az Óvoda Éves Munkaterve határozza meg, a
szerint:

következők

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni:
0
a nevelés nélküli munkanapok időpontját és felhasználását,
0
a szünetek időtartamát,
e
a nemzeti és óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,
a
az előre tervezhető nevelőtestületi é1tekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,
e
az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját.
Az Összevont Óvoda Házirendje az alábbi szabályozott eljárásokat tartalmazza:
a,
óvodai nyitvatartás,
o
a gyerekek érkezésének - távozásának rendje,
e,
a nevelési év rendje,
0
az óvoda, a csoportok napirendje,
" az óvodáztatási támogatás módja,
o
a gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések,
0
térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések,
o
a gyennekek jutalmazásának elvei és fonnái,
41
fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei,
111
Az óvoda üzemeltetése a Fennta1tó által meghatározott nyári és téli zárva tmiás alatt szünetel.

4. Az intézmény nyitvatartási rendje
•
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A nevelési év szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart.
Az óvoda székhelyén és telephelyén hétfőtől-péntekig tartó 5 napos munkarenddel működik.
A nyári időszakban Uúnius 15.- auguszh1s 31.) a csoportok összevonva működnek, a
nyilvatartási rendben szabályozottak szerint.
Az óvoda üzemeltetése a fenntmtó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor
történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. Ennek
időtartama: 5 hét.
A nyári zárásról a szülőket hirdetményben kell é1iesíteni február 15-ig,
A nyári zárás előtt 30 nappal össze kell gyíijteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó
igényeket, és a szülőket - a gye1mekeket fogadó óvodáról a zárást megelőzően - tájékoztatni
kell .
A zárva tartás ideje alatt indokolt esetben a szülő kérheti gyermeke elhelyezését az arra kijelölt
óvodában.
A nyitvatartási idő : napi 12 óra: reggel 6 órától 18 óráig.
Az összevont játék reggel 6.00 órától 7.30 óráig, délután 16.30 órától 18 óráig tart, az arra igényt
tartók részére.
A teljes nyitva tartás idejére biztosított a gye1mekek nevelése óvodapedagógus által.
A hivatalos ügyek intézése az óvodatitkár irodájában történik.
Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi.
A tagóvoda-vezető benntartózkodása munkarendjéhez igazodik.
Amennyiben elfoglaltsága miatt nincs az óvodában, minden ügyben az intézkedésre jogosult
személy jár el.
Konlaét megnevezésüket az éves munkaterv taitalmazza, valamint az egész tanévre
vonatkozólag a vezetői irodában lévő faliújságon van megjelenítve.
Az óvoda egy nevelési évben legfeljebb öt nevelés nélküli munkanapot szervez. Nevelés nélküli
munkanapokon a szülők igénye szerillt ügyeletet kell szervezni oly módon, hogy a
gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozzon.
A nevelés nélküli munkanap idejéről a szülőket legalább 7 nappal előbb értesíteni kell.

14
,,

Amennyiben az óvoda csopo1tszobáiban a mííszaki, működési feltételek tartós hiánya miatt a
legalább két egymást követő nevelési napon nem éri el a húsz Celsius-fokot, az
intézményvezető a fenntartó és a működtető egyidejű é1tesítése mellett rendkívüli szünetet
rendel el, és a rendkívüli szünet elrendeléséről táj ékoztatja a szülőket.

hőmérséklet

5. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje és a munkavégzés
általános szabályai
A közoktatásban alkalmazottak körét az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés szabályait a Nkt.
66.§ a pedagógusok jogait és kötelezettségeit a törvény 61. - 62.§- a rögzíti. A közalkalmazottak
munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Kjt. és az Mt. rendelkezései
határozzák meg.
Az alkalmazottak munkarendjét nevelési évenként az óvoda munkaterve tartalmazza. A munkakörükkel
kapcsolatos feladatok ellátásában munkarendjük kialakításában irányadó a munkaköri leírás, .az
Összevont Óvoda vezetője által meghatározott eseti vagy tartós megbízásuk.
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 munkaidejét az óvoda belső használatra elkészített nyomtatványán. Az éves munkatervben
rögzített feladatok elvégzésére (ünnepségek, rendezvények, fogadóórák, gyermekek értékelése, szülős
családokkal történő programok stb.) a pedagógus a kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon
is berendelhető a 40 órás munkaidejének terhére. A szabadságolási terv alapján a tagóvoda~vezető
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 a tagintézmény
vezetőnek 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 a tagóvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere lebonyolítási
módjának megjelölésével cserélheti csak el.
Egyéb tekintetben az Mt. a Kjt., az Nkt. az óvoda
valamint a Közalkalmazotti Szabályzat.

működését

meghatározó intézményi dokumentumok,

5.1. 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:
Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek
elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely
e
a gyermek 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.
Ezekben az időpontokban, az intézmény dolgozói meghatározott rend szerint truianak ügyeletet.
Külön engedély és felügyelet mellelt tartózkodhat az intézményben
" a gye1meket hozó és a gye1mek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény
nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe,
s
valamint minden más személy.
A külön engedélyt a tagóvoda vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély és szükség
szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni.
Nem kell a tartózkodásra engedélyt kémi
s
a szülőnek, a gondviselőnek az óvoda által tartott értekezletekre, meghívott programokra való
érkezésekor,
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aj meghívottaknak az óvoda valamely rendezvényén való tmtózkodásakor.

Az intézmé1rnyeljogviszonyban nem állók intézménybe lépése, benntartózkodása, a következők
szerint történhet:
a
A tagóvodába érkezőt fogadó alkalmazott az illetőt az óvodatitkári szobába kíséri, aki
belépéséhez kapcsolódóan rendezi, intézi kérését.
• Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket a tagóvodavezetőnek jelenti be.
e
A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás a tagóvoda vezetővel való
egyeztetés szerint történik.
a
A tagóvodai csopo1tok és foglalkozások látogatását más személyek részére az
intézményvezető vagy a tagóvoda-vezetővel való egyeztetés után engedélyezi.
Ügynökök, üzletkötők, kereskedők belépésének, benntartózkodásának szabályai:
a
Belépésüket kötelező módon jelezni kell az óvodavezetőnek
e
Benn tartózkodásuk, tevékenységük vezetői engedélyhez kötött, aki döntése meghozatalában
kötelező módon veszi figyelembe az intézmény jellegét.
Az Összevont Óvoda vezetője engedélyezheti kereskedők belépését, benntartózkodását:
jótékonysági programokon,
e
gyerekek részére szervezett programokon,
a
az óvodai j átszónapokon.
@

A tagóvoda-vezető ügynökök, üzletkötők belépését, benntartózkodását engedélyezheti:
e

o

ünnepkörökhöz kötődő gyermekkönyv terjesztésekor,
az óvoda dologi beszerzéseihez kötődő ajánlatok megismerésekor (játék, tisztítószer, könyv)

A benntartózkodás a tagóvoda - vezető által jelölt helyiségben tö1ténik.
A belépés, benntmtózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett időpontban, megfelelő
információk beszerzését követően történhet.
Alkalmi ügynökök, kereskedők belépése, benntartózkodása TfLOS!
A munkavégzés általános szabályai
A nevelőm unka biztonságos feltételeinek megteremtése
a./ Nevelési időben szervezett óvodán kívüli progi·amokkal kapcsolatos szabályok

A gyerekekkel - életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően- ismertetni kell az egészségük és
testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat, a foglalkozással együtt járó veszélyforrásokat, a tilos
és elvárható magatartásfo1mát az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint a foglalkozás, kirándulás,
tevékenység előtt.
Az isme1tetés tényét, tartalmát az Óvodai Csopo1tnaplóban dokumentálni kell. A csoportszobában,
valamint az óvodán kívüli program alkalmával gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges
felszerelésről. Az Összevont Óvoda Házirendje szabályozza a következő óvó-védő előírásokat:
• a gyermek védelmére vonatkozó szülői nyilatkozatok, engedélyek szabályai,
.. a balesetek megelőzésére vonatkozó szabályok,
• az intézmény biztonságát garantáló szabályok,
• az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok,
.. az óvodán kívül szervezett foglalkozások szülői engedélyeztetésének módja, szabályai,
A nevelési időben szervezett óvodán kívüli foglalkozásokkal, programokkal kapcsolatos szabályok:
.. a szülői nyilatkozatok, engedélyek beszerzése a Házirendben foglaltaknak megfelelően,
• az engedélyezési dokmnentumnak tartalmaznia kell a tervezett foglalkozás, kirándulás
időpontját, helyszínét, a szülő aláírásával adja beleegyezését a programon való részvételre,
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a csop01iok faliújságjain a kitűzött havi programon kell az ismétlő tájékoztatást megadni a
felé,
az Éves Programterven kívüli egyéb foglalkozások szervezésekor, az esedékesség előtt öt
nappal - az előbbiek szerint kell eljárni a szülő tájékoztatásában, az engedély megszerzésében.
szülők

0

Minden hónap 30. napjáig a tagóvodák a Havi Programtervezetben tájékoztatják az Összevont Óvoda
intézményvezetőjét a tagóvoda rendezvényeiről, az óvodaépületen kívüli foglalkozásokról.

b./ A tagóvoda vezetőjének engedélyezési feltételei:
o
minden 8 gyermek után egy kísérő biztosítása (óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens,
dajka)
0
a csoport „balesetvédelmi oktatásának"; felkészítésének megléte,
o
a szülői engedélyek megléte, megfelelőssége.
e./ Nevelési időben szervezett külső foglalkozás lehet:
o
kirándulás, séta,
o
kulturális programok,
111
sportprogramok,
o
bölcsőde-, iskola- vagy könyvtárlátogatás,
0
színház, múzeum, kiállítás látogatás,
e
iskolalátogatás stb.
A szülők a nevelési év kezdetén írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy gyem1ekük az
óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen. Ezt a dokumentumot át kell adni az irattár részére.

d./ Az óvodapedagúgusok feladatai:
111
A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, indulási és érkezési
időpontjáról, az útvonalról, a közlekedési eszközről.
a
A tagóvoda-vezetőt előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi
formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedés eszköz,
indulás és várható érkezés) kitöltésével írásban.
111
Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó elő írásokat, a különböző veszélyfon-ásokat,
. a tilos és elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét a pedagógus a csoportnaplóban
köteles dokumentálni.
A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető írásban ellenjegyezte.

e./ Különleges előírások:
A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani.
e
Tömegközlekedés igénybevételekor 8 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő - de minimum 2
fő.

Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő.
Gondoskodni kell az elsősegélyny{útáshoz szükséges felszerelésről.
e

f./ Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok
" Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munka.köri 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!
e
A közétkeztetés, a higiénés helyzet egészséges életmódot támogató intézményi munkarend
kialakítása és gyakorlati megvalósítása minden alkalmazott feladata.
g./ Óvb-védő előírások, amelyeket a gyermekeknek meg kell tartani az úvod:íhan valú

benntartózkodás sonfo
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A tagóvodákra vonatkozó speciálisan az adott intézményre vonatkozó
Házirendje tartalmazza az alábbiak szerint:
o
A balesetek megelőzésére vonatkozó szabályok,
e
Az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok,
• Az udvar használatára vonatkozó szabályok,
e
A séták alkalmára vonatkozó szabályok,
" A kirándulásokra vonatkozó szabályok,
0
A tornaterem használatára vonatkozó szabályok,
., Szíuház, múzeum, kiállítás látogatásra vonatkozó szabályok,
Cl>
Sport programokra vonatkozó szabályok,
Cl>
Jskolalátogatásra vonatkozó szabályok,
A fakultatív programon való részvételre vonatkozó szabályok.

előírásokat

az óvoda

@

V. Intézmény szervezeti felépítése
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 müködtetés, valamint a helyi
adottságok, körülmények és igények figyelembevételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket.
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Az intézmény székhelye, címe:
Szövőgyár

1151. Budapest,

Rákospalotai Összevont Óvoda
Az.mtezmeny
,
I l .
teI e~ye1:
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Rákospalotai Összevont Ovoda
Régifóti úti tagóvoda
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Mozdonyvezető tagóvoda

u. 24. Hrsz:88334

1152. Budapest, Vácrátót tér 4-12
Hrsz: 89202/ l
1152. Budapest, Régi Fóti u.14.
Hrsz:89973
1154. Budapest Klapka György u. 27.
Hrsz:84575
1153. Budapest, Bocskai utca 65.
Hrsz: 87220
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Hrsz: 8073 5/23
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A foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIJI. törvényt és
a 326/2013. (VIII. 30.) Ko1m. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIlI. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról kell
alkalmazni.

Az intézmény alkalmazott dolgozói
• tagóvoda-vezetők,
9
óvodapedagógusok,
• pszichológusok,
• pedagógiai asszisztensek,
• óvodatitkárok,
• nevelömw1kát közvetlenül segítő személyzet (dajkák, mozgásterapeuta, dietetikus).

20
A dolgozók személyi anyagát az Összevont Óvoda vezetőségén tartják nyilván. Az intézmény
valamennyi dolgozójának a személyi nyilvántartása a tagóvodák Törzskönyvében és a Köznevelési
Információs Rendszer programjában található. A Törzskönyv rögzíti a tagóvodákra vonatkozó adatokon
kívül a dolgozók munkafelvételének, illetve munkaviszony megszűnésének idejét. A Törzskönyvet
minden tagóvoda-vezető önálló folelösséggel vezeti a saját óvodájában. A dolgozók az Összevont
Óvodán belül - más telephelyre- történő áthelyezését a kinevezési okmány tartalmazza.
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 taitalmazzák. A helyettesítés rendjét a vezető munkakörökre jelen szabályzat,
míg más munkakörök esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.

1. Intézmény vezetése
Óvodavezető: Balla Béláné

Helyettesek:

Végváriné Kékhegyi Erika
Dobosné Nagy Erzsébet

Tagóvoda-vezetők:

Pásztor Beáta: intézményvezető helyettes (Szövőgyár utcai óvoda)
Magyar Tamásné (Régi Fóti u. Óvoda)
Simor Andrea (Vácrátót téri Óvoda)
Bokáné Balogh Zsuzsanna (Klapka utcai Óvoda
Czabayné Csóka Annamária (Bocskai utcai Óvoda)
Zseneiné Veres Tímea (Mozdonyvezető utcai Óvoda)
Az Összevont Óvoda intézményvezetője
Az intézmény élén az intézményvezető ál1, aki a pedagógiai, gazdálkodási, valamint a tanügy igazgatási
és a munkáltatási feladatok ellátásétt egyszemélyi felelősséggel tartozik. Az óvoda intézményvezetője
5 évenként nyilvános pályázati eljárás keretében kinevezett 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 idötat1amra
történik, visszavonásig érvényes. A nevelőtestület jogkörébe taitozik a vezetői pályázat szakmai
véleményezése. A vezetői pályázat véleményezésénél az alkalmazotti közösség véleményezési joggal
rendelkezik. Az Összevont Óvoda vezetésének magasabb vezető tagja, aki közvetlenül és felelősen
irányítja az általános intézményvezető helyettest, intézményvezető helyetteseket, illetve a tagóvodák
vezetőit. Kapcsolatot tart az átrnházott hatáskört gyakorló vezetőkön keresztül az Összevont Óvoda
az
SZMSZében
szabályozott
módon.
szervezeteivel,
közösségeivel
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb munkáltatói jogokat az
irányító
szerv
vezetője,
a
XV.
kerület
Önkormányzat polgánnestere
gyakorolja.
Munkaköri leírását a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester készíti el.
Az Összevont Óvoda intézményvezetőjének feladatai:
G
pedagógiai,
e
munkaügyi,
a.
gazdálkodási,
., tanügy-igazgatási.
Az intézmény vezetője a jogszabályi keretek között egyszemélyi felelősséggel tartozik az
Önkonnányzat Testülete által alapított - nevelési -oktatási - alaptevékenységet ellátó - önállóan
gazdálkodó Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Összevont Óvoda elnevezésű
költségvetési szerv, Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátásáé11, az intézmény használatába
adott önkormányzati vagyonnal való rendeltetésszerű gazdálkodásért, a jogszabályi elfürások
betartásáétt.
Kizárólagos jog és hatásköre:
s
A munkáltatói jogkör gyakorlása, személyi és munkaügyi feladatok ellátása,
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A vezetés tagjainak belső ellenőrzése, teijesítményértékelésük elkészítése,
Kötelezettségvállalás,
0
Döntés - az egyeté11ési kötelezettség megtartásával - az intézmény működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, más hatáskörébe nem utal,
e
Aláírási, kiadm,ínyozási jogkör gyakorlása.
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, iratoknak és szabályzatoknak
aláírására az intézmény (Rákospalotai Összevont Óvoda) intézményvezetője egy személyben jogosult.
Az intézmény (Rákospalotai Összevont Óvoda) cégszerü aláírása az intézményvezető aláírásával és az
intézmény pecsétjével érvényes.
11

•

A Rákospalotai Összevont Óvoda intézményvezetőjének felelőssége:
A költségvetési szerv intézményvezetője a 2011. évi CXC törvény 69. § (1) bekezdése szerint
meghatározottakon túl felel:
o
e

e

e

e

w

•

az intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért,
az alapító okiratban előírt követelmények megfelelő ellátásáért,
a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek
érvényesítéséért,
a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási,
információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint annak teljességéért és
hitelességéért,
az intézményi számviteli rendért,
a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért,
a Rákospalotai Összevont Óvoda vezetősége és tagintézményeinek szakszerü, törvényes
működtetéséért,

.,
•
e

e
o

"'
Gl

e

<11

<11

0

e
0

•
e

az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosításáért,
az intézmény munkáltatói feladatainak elvégzéséé1t,
az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény
szervezeti egységeiben dolgozók közötti megosztásáról,
az Összevont Óvoda nevelőtestületének irányításáért,
a pedagógiai munka irányításáért, ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének
működtetéséért a Pedagógiai Programban meghatározottak alapján,
az alkalmazottak élet- és munkahelyi körülményeire vonatkozó kérdések megoldásáért - a
tagóvoda-vezetők bevonásával - a civil szervezetekkel történő egyeztetés alapján,
a nevelőtestületek jogkörébe tartozó döntések érvényesítésének ellenőrzéséért,
a rendelkezésre álló költségvetés alapján az Összevont Óvoda intézményeinek
működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért az ésszeiü, takarékos
gazdálkodás megvalósítása érdekében,
a saját hatáskörben történő előirányzat módosítási kérelmek összeállításáért, ellenőrzéséért
-továbbításáért a GMK felé,
költségvetés tervezéséhez adatok szolgáltatásáért az és Önkormányzat Népjóléti és
Intézményfelügyeleti Főosztály felé,
a Szülői Választmánnyal, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel (szakszervezet,
közalkalmazotti tanács) való együttműködéséért, az intézmény képviseletéért,
a gyermekvédelmi törvény alapján a gye,mekvédelmi munka irányításáé1t,
a nemzeti és óvodai ünnepek helyi pedagógiai progrnmokhoz és a munkarendhez igazodó,
méltó megszervezésének biztosításáért az intézményvezető helyettesekkel és a tagóvoda
vezetőivel együtt,
a balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok irányításáért, ellenőrzéséé1t,
rendkívüli szünet elrendeléséért, ha rendkívüli időjárás,járvány, természeti csapás, vagy
más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény míí.ködtetése nem biztosítható,
vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna,
(Intézkedéshez be kell szerezni a Fenntattó egyeté1tését, ha ez nem lehetséges, a fenntartót
értesíteni kell),
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az intézményt külső szervek előtti képviseletéért,
a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - és nem átruházható - feladatok
ellátásáért,
a pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, valamint az éves beiskolázási terv
elkészítéséért.

A kiadmányozási jogkör gyakorlása, eljárásrendje
Külső szervhez

vagy személyhez küldendő iratot kiadványként csak a jelen SZMSZ - ben meghatározott
kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog az ügyben töiténő érdemi
döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozásijogjogosultja az Összevont Óvoda intézményvezetője.

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 Összevont Óvoda vezetője külön utasításban
vagy szabályzatban kiadmányozási jogot biztosíthat ügyintézőnek és vezetőnek is.
Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az aJábbinkat kell

tartalmazniuk:
a. az intézmény adatai, (név, cím, irányítószám, telefonszám, e-mail)
b. az irat iktatószáma,
e. az ügyintéző neve,
d. az ügyintézés helye és ideje.
A kiadmány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni:
e. az irat tárgya,
f az esetleges hivatkozási szám,
g. a mellékletek száma.
A kiadmányokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadmányként lehet elküldeni. Ha a kiadmányozó
eredeti aláírására van szükség, a kiadmány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadmányozó nevét,
alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. A hitelesítést a kiadmány jobb oldalán kell elvégezni.
A keltezés alatt a kiadmányozó nevét „s.k." a másolat hiteleslf záradékkal kell ellátni. A hitelesítést
végző a záradékot aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti.
A Rákospalotai Összevont Óvoda intézményvezetője kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében
a következő dokumentumokat:
e
az óvoda működését megállapító szabályzatokat, vezetői intézkedéseket,
" a helyi önkonnányzatot 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,
0
a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések iratait,
e
óvodai beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések dokumentumait,
e
az intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat,
., az előirányzat-módosításokat,
o
mindazon iratokat, melyek az óvoda egészét érintik,
o,
a rendszeres statisztikai jelentéseket,
I}
mindazokat az iratokat, amelyekben a kiadmányozás jogát magának taitotta fenn.
Az intézmény

képviselőjeként történő

eljárás rendje

Hatáskörök átrnházása
A Rákospalotai Összevont Óvoda intézményvezetője képviseleti jogkörét az alábbi esetekbt:n
ruházhatja át: betegség, tartós távollét vagy más akadályoztatása esetén, kivéve, ha a fenntartó
másként nem rendelkezik.
Az intézmény képviselőjeként járhatnak cl az egyes vezetők a következők szerint:
• Az egyes vezetők a helyettesítési rend szerint járhatnak el az intézmény képviselőjeként.
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Az intézményvezető egyedifelhatalmazása alapján a felhatalmazásban meghatározott ügyben
és időtartamig jogosult az intézmény képviselőjeként eljárni.
o
Az egyes vezetők a fenntattó előtt az adott területük ügyében az intézményvezetővel történt
egyeztetés alapján jogosultak képviselni az intézményt.
a
A tagintézmény pedagógusainak kiilső tanfelügyeleti vizsgálata és minősítése elvégzésében
való szakmai közremiíködés
" az Oktatási Hivatal által működtetett infotmatikai támogató rendszerben a mesterjelszó-kezelő
rendszer segítségével a pedagógus kötelező minősítő vizsgája, illetve minősítő eljárása
időpontjának rögzítése
Az Összevont Óvoda vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő
hatásköröket ruházza át a tagóvoda vezetőkre:
Q
A pedagógiai irányítás jogköréből: a nevelőtestületi értekezletek, nevelés nélküli munkanapok
megtartását.
o
A képviseleti jogok köréből: az intézmény szakmai képviseletét abban az esetben, ha a
képviselet nem haladja meg az érintett intézményegység kereteit.
e
A tagóvoda képviseletét szakmai kérdésekben.
<»
Munkáltatói jogkörökből: a szabadságolást, helyettesítéseket, továbbképzési beosztásokat,
továbbá a tagóvodai dolgozók teljesítm.ényértékelését.
<>

Az Összevont Óvoda Vezetősége
A Budapest Főváros XV. Kerület - Önkormányzat által fenntmiott- óvodáját a Rákospalotai Összevont
Óvoda vezetősége irányítja. Az intézményvezető feladatait az általános intézményvezető helyettes,
intézményvezető helyettesek, valamint a tagóvoda-vezetők közreműködésével látja el. A vezetők
munkaidejének nyilvántartása jelenléti íven történik, munkarendjük úgy kerül kialakításra, hogy a
nyitvatartási időszakban a vezetői felügyelet biztosított legyen .
A tagóvodák vezetőit az Összevont Óvoda intézményvezetője nevezi ki határozott időre. Az óvodák
dolgozóinak munkáltatója a Rákospalotai Összevont Óvoda.
A tagóvoda vezetők munkájukat önállóan, személyes felelősséggel, munkamegosztáson alapuló,
munkaköri leírás szerint végzik A vezetők a döntések előtt konzultálnak. Az intézkedésekről, a szerzett
információkról kölcsönösen tájékoztatják egymást. A vezetők közötti munkamegosztást a munkaköri
leírás tmtalrnazza. A feladatok elosztásának alapelvei: az arányos terhelés és a folyamatosság. Az
Összevont Óvoda vezetősége havonta tart megbeszélést az aktuális feladatokról.
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.
Az Összevont Óvoda vezetősége véleményezi és értékeli:
e
az intézményt érintő szervezeti és működési feltételeket,
e
az intézmény dolgozóit érintő élet- és munkakö1i\lményeket befolyásoló kérdéseket,
fejlesztéseket, a felújítások rangsorolását,
• az intézmény működésével kapcsolatos terveket, szabályokat,
e
mindazokat a javaslatokat, amelyeket a vezetőség elé terjesztenek.
A vezetői értekezlet feladata:
• tájékozódás a belső szervezeti egységek szakmai munkájáról,
• az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek akh1ális és konkrét
tennivalóinak áttekintése,
e
képviseleti demokráciával a tagóvoda vezetőkön keresztüli döntéshozatal.
A megbeszéléseket az Összevont Óvoda intézményvezetője készíti elő és vezeti. A megbeszélésekről
feijegyzés készül. A tagóvoda vezetők a havonta tartandó megbeszéléseken beszámolnak a vezetésük
alá tartozó tagóvodák müködéséről, illetve továbbítják az információkat az értekezleteken született
döntésekről az irányításuk alatt lévő tagóvodába, továbbá a tagóvodából a vezetőség felé. Az Összevont

,.

'
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Óvoda vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint munkafolyamatba
épített ellenőrzési feladatokat is ellátnak.
A munkáltatói jogok gyakorlása
Az intézményben a munkáltatói jogokat az intézményvezetö gyakorolja. Hatáskörébe tartozik a vezetés
tagjainak megbízása, kinevezése. Távollétében az általános helyettes helyettesíti teUes hatáskörben.
Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszáma a 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésröl szóló törvény
95. §-nak megfelelően a 2. és 3. számú melléklete alapján kerül meghatározásra.
A foglalkoztatottak engedélyezett létszáma az irányító szerv által jóváhagyott költségvetési rendeletben
kerül meghatározásra.
A szervezeti egységek engedélyezett létszáma a 2011. évi CXC törvény 2.- 3. számú melléklete és a
mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet alapján.

2. Az

intézményvezető

helyettesek feladatai

2.1. I. sz. Általános intézményvezető helyettes feladatai
Az Összevont Óvoda vezetésének felelős tagja, aki munkáját munkaköri leírás alapján, . a vezető
közvetlen irányítása alatt végzi. Felette az általános munkáltatóijogokat az intézményvezető gyakorolja.
Az általános intézményvezető helyettes munkaköri leírását az intézményvezető készíti el.
Az általános

intézményvezető

közreműködésével
0
0

e

helyettes feladatait, közvetlen és a tagóvodák alkalmazott munkatársai

látja el:

a tagóvoda-vezetők,
a munkaközösség vezetők,
a nevelőmunkát segítő közalkalmazottak.

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente egyszer kiterjed:
o
a munkaköri leírásában szabályozott föladatok végrehajtására,
e
a belső ellenőrzések tapasztalataira,
fi
az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére,
a
képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az intézményvezető megbízása alapján
képviseli az intézményt külső szervek előtt,
QI
kiadmányozási joga: jelen szabályzat rendelkezései alapján.
Az Összevont Óvoda általános intézményvezető helyettese kiadmányozza:
o
a megkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valarnint egyéb kiadmányokat,
amennyiben azok kiadmányozását az óvodavezető nem tartotta fenn és arra más nem kapott
felhatalmazást,
e
a feladatkörébe taitozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra adandó
válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedéseket, megkereséseket,
amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem taitotta fenn> és aua más nem kapott
felhatalmazást.
Átruházott aláírási jogkör:
9
A rábízott óvodákban aláú:ja a jogviszony igazolásokat, szabadságokat, kereset-igazolásokat.
Az Összevont Óvoda intézményvezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a
következő hatásköröket ruházza át az általános intézményvezető helyettesre:
a
Átruházott hatáskörben helyettesíti az Óvoda vezetőjét a tagóvoda-vezetők minősítésében.
9
Feladatainak területei: pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási, gazdálkodási, kiadmányozási.
e
Előkészíti az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatokat
• Elősegíti a helyi pedagógiai útmutatók minél hatékonyabb megvalósítását.
• Segíti az intézményvezetési szintű tanévnyitó és tanévzáró értekezletek megszervezését.
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A pályázatok elkészítésében segítséget nyújt a tagóvodáknak.
Az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt.
A tagóvoda vezetők által készített beiskolázási terv alapján elkészíti az Összevont Óvoda
továbbképzési és beiskolázási tervét.
Szervezi a központi továbbképzéseket, ezek nyilvántartásáért felel.
Ellenőrzi a tagóvoda-vezetők tanügyi nyilvántartásának jogszabályban előírt feladatait.
Részt vesz a tagóvoda-vezetők belső ellenőrzésében.
A tagintézmény vezetőinek külső tanfelügyeleti viz.sgálata és minősítése elvégzésében való
szakmai közreműködés.
Az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben a mesteijelszókezelö rendszer segítségével a tagintézmény vezető minősítő eljárása időpontjának rögzítése.
Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg.
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkÖ!Te.
Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az intézményvezető megbízása alapján
képviseli az intézményt külső szervek előtt.
Kiadmányozási joga: jelen szabályzat rendelkezései alapján.

A kijelölt teriiletén (Klapka-Bocskai tagóvodák) közvetlenül felelős:
0
A rábízott óvodák pedagógiai munkájának és a pedagógus munkát segítők munkájának
irányításáért és ellenőrzéséért.
o
A rábízott óvodák szakmai munkaközösségének irányításáért
., A tagóvoda-vezetőkkel való kapcsolattartásért.
&
Az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok -tagóvodavezetők bevonásával- tfüiénő előkészítéséért.
o
A pedagógiai program -tagóvoda-vezetők bevonásával történő- minél hatékonyabb
megvalósításáért.
'-' Azért, hogy a pályázatok elkészítésében tanácsot adjon a tagóvodáknak.
Q)
Az intézményvezetővel a tagóvoda-vezetők éves ellenőrzésében és értékelésében, a
teljesítményértékelés kialakításában való részvételért.
A pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, valamint az éves beiskolázási terv
elkészítéséért.
., A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért.
u
A tanügy-igazgatáson belül jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséért, valamint
nyilvántartások vezetéséé1i.
• A belső szakmai pályázat kiírásáért.

„

2.2. II. sz. Intézményvezető helyettes feladatai
Az Összevont Óvoda vezetésének felelős tagja, aki munkáját munkaköri leírás alapján, az
intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat az
intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető helyettes munkaköri leírását az intézményvezető
készíti el.
Az

intézményvezető

közreműködésével

•
•
•

helyettes feladatait, közvetlen és a tagóvodák alkalmazott munkatársai
látja el:

a tagóvoda-vezetők,
a munkaközösség vezetők,
a nevelőmunkát segítő közalkalmazottak.

A kijelölt területén (Mozdonyvezető-tagóvoda) közvetleniil és felelős:
m
A rábízott óvodák pedagógiai munkájának és a pedagógus munkát segítők munkájának
irányításáé1t és ellenőrzéséért.
o
A rábízott óvodák szakmai munkaközösségének irányításáért.
• A tagóvoda-vezetőkkel való kapcsolattartásért.
e
Az intézmény müködéséhez szükséges jogszabályban előí1t belső szabályzatok -tagóvodavezetők bevonásával- történő előkészítéséért.

j_
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A pedagógiai program - tagóvoda-vezetők bevonásával tö1ténő- minél hatékonyabb
megvalósításáért.
A pályázatok elkészítésében a tagóvodáknak való ta11ácsadásé1t.
Az intézményvezetővel a tagóvoda-vezetők éves ellenőrzésében és értékelésében, a
teljesítményértékelés kialakításában való részvételért.
A pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, valamint az éves beiskolázási terv
elkészítéséért.
A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséé1t.
Az Óvoda intézményvezetőjének átrnházott hatáskörben történő helyettesítéséért a tagóvodavezetők minősítésében.

GJ

o
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A tanügy-igazgatáson belül, a nyilvántartások vezetéséé1t és
A belső szakmai pályázat kiírásáé1i
A rábízott tagóvoda belső ellenőrzésért.

ellenőrzésé1t.

Az Összevont Óvoda intézményvezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a
következő hatásköröket ruházza át a Il. intézményvezető helyettesre:
a,
A tagóvoda-vezetőkkel való kapcsolattartás,
" Az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok előkészítése.
"' A helyi pedagógiai útmutatók minél hatékonyabb megvalósításának elősegítése.
" Az intézményvezetési szintű tanévnyitó és tanévzáró értekezletek megszervezésének segítése.
" A pályázatok elkészítésében való segítségnyújtás a tagóvodáknak.
e
A tagóvoda előirányzatainak figyelemmel kísérése és a takarékos gazdálkodás elvének
követése.
e
Az intézmény külső szervek előtt való képviselete az intézményvezető megbízása alapján.
Q
A tagóvoda-vezetők által készített beiskolázási terv alapján a továbbképzési és beiskolázási
terv elkészítése és továbbítása az intézményvezetőnek.
e
A központi továbbképzések szervezése, nyilvántartásáért való felelősség.
" A tagóvoda-vezetők tanügyi nyilvántartása jogszabályban előút feladatainak ellenőrzése.
e
A tagóvoda-vezetők belső ellenőrzésében való részvétel.
s
A tagintézmény vezetőinek külső tanfelügyeleti vizsgálata és minősítése elvégzésében való
szakmai közreműködés.
" Az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben a meste1jelszókezelő rendszer segítségével a tagintézmény-vezető minősítő eljárása időpontjának rögzítése.
Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg.
o
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban taláföató feladatkörre.
e
Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az intézményvezető megbízása alapján
képviseli az intézményt külső szervek előtt .
., Kiadmányozási joga: jelen szabályzat rendelkezései alapján.
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente egyszer kiterjed:
., a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására,
o
a belső ellenőrzések tapasztalataira,
• az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére.
• Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az intézményvezető megbízása alapján
képviseli az intézményt külső szervek előtt.
• Kiadmányozási joga: jelen szabályzat rendelkezései alapján.
Feladatai az Összevont Óvoda vezetőségében:
• Előkészíti - a tagóvoda-vezetők bevonásával- az intézmény müködéséhez szükséges
jogszabályban előírt belső szabályzatokat.
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A tagóvoda-vezetők bevonásával elősegíti a pedagógiai program minél hatékonyabb
megvalósítását.
Segíti az intézményi szintü tanévnyitó és tanévzáró értekezletek szervezését.
A pályázatok elkészítésében tanácsot ad a tagóvodáknak.
Az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt.
Irányítja a szakmai mm1kaközösségek munkáját.
Részt vesz a központi továbbképzések szervezésében, ezek nyilvánta1tásáért felel.
Részt vesz az intézményvezetővel a tagóvoda-vezetők éves ellenőrzésében és é1tékelésében, a
teijesítményértékelés kialakításában.
Átruházott hatáskörben helyettesíti a vezetőt a tagóvoda-vezetők minősítésében.
Feladatainak tediletei: szakmai, tanügy-igazgatási, gazdálkodási.

A II. Intézményvezető helyettes felelős:
e

"'
o
0

.,

a pedagógiai munkáért,
a pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, valamint az éves beiskolázási terv
elkészítéséért,
a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért,
a tanügy-igazgatáson belül jogszabályban előírt belső szabályzatok előkészítésééit,
nyilvántartások vezetéséért,
a belső szakmai pályázat kiírásáért és értékeléséért.

Az Összevont Óvoda II. intézményvezető helyettese kiadmányozza:
G
a megkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valamint egyéb kiadmányokat,
amennyiben azok kiadmányozását az óvodavezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott
felhatalmazást,
e11
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.

2.3. ill. sz.

Intézményvezető

A kijelölt területén
(j
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helyettes feladatai:

(Szövőgyár

utcai székhely óvoda) közvetlenül és

felelős:

A rábízott óvodák pedagógiai munkájának és a pedagógus munkát segítők munkájának
irányításáé1t és ellenőrzéséért.
A rábízott óvodák szakmai munkaközösségének irányításáért.
A tagóvoda-vezetőkkel való kapcsolattartásért.
Az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok -tagóvodavezetők bevonásával- történő előkészítéséért.
A pedagógiai program - tagóvoda-vezetők bevonásával tö1ténő- minél hatékonyabb
megvalósításáért.
A pályázatok elkészítésében a tagóvodáknak való tanácsadásért.
Az intézményvezetővel a tagóvoda-vezetők éves ellenőrzésében és értékelésében, a
teljesítményértékelés kialakításában való részvételért.
A pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, valamint az éves beiskolázási terv
elkészítéséért.
A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért.
Az Óvoda jntézményvezetőjének átruházott hatáskörben töiténő helyettesítéséért.
A tanügy-igazgatáson belül a nyilvántmtások vezetéséért és ellenőrzésért.
A belső szakmai pályázat kiírásáért.
A rábízott tagóvoda belső ellenőrzésért.

Az Összevont Óvoda III. intézményvezető helyettese kiadmányozza:
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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 taitotta fenn, és an-a más nem kapott
felhatalmazást.
Az intézményvezető és a II. sz Általános helyettes együttes hiányzása esetén az intézményben
kiadmányozási jogkörrel rendelkezik.
Képviseleti joga: intézményvezető hiányzása, akadályoztatása esetén képviseleti joggal
rendelkezik.
Aláírási joga: az intézményvezető akadályoztatás, hiányzása esetén aláírási joggal
rendelkezik.

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente egyszer kiterjed:
e
a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására,
e
a belső ellenőrzések tapasztalataira,
0
az intézményt érintő mego ldandó problémák jelzésére,
A Ill. sz. Intézményvezető a (Szövőgyár utcai székhely óvodában) tagóvoda- vezetői feladatokat is
ellát. (Lásd. Tagóvoda-vezetői feladatok)

3. Tagóvoda-vezető
A tagóvoda-vezetők feladatai

Az Összevont Óvoda vezetésének felelős tagjai, akik munkájukat munkaköri leírás alapján, az
Összevont Óvoda intézményvezetőjének és helyettesének közvetlen irányítása alatt végzik. Az
Összevont Óvoda intézményvezetője felé az átrul1ázott feladatok tekintetében beszámolási
kötelezettségük van, évente egyszer írásban, folyamatában, szóban. Közvetlenül és felelősen irányítják
az intézményük nevelőtestületét és egyéb dolgozóit.
Feladatai:

"
o

e

a tagóvoda nevelőtesh1letének vezetése,
az Összevont Óvoda Pedagógiai Programjának figyelembevételéve l a pedagógiai munka
tervezése, irányítása, ellenőrzése, értékelése,
a nevelőtestület jogkörébe tmiozó döntések előkészítése, végrehajtásának szakszerü szervezése,
ellenőrzése,

.,
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a költségvetés elkészítéséhez karbantaitási terv készítése,
a gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekről való
gondoskodás az intézményvezetővel vagy helyettessel történő egyeztetés alapján,
a gyermekvédelmi feladatok megszervezése, ellátása,
az óvodán belüli szakmai munkaközösségek m(íködésének támogatása,
pedagógiai pályázatok írása, illetve a nevelőtestület e1Te való ösztönzése,
a helyi hagyományoknak megfelelően az ünnepek, jeles napok méltó szervezése a helyi
Pedagógiai Program alapján,
a helyi döntések előkészítésében a munkavállalói érdekképviselettel való együttmüködés,
együttműködés
a Fenntartóval, társintézményekkel,
Pedagógiai Szakszolgálattal,
Gyermekjóléti Szolgálattal, civil szervezetekkel, a területi Önkormányzati képviselővel,
a tagóvodákban foglalkoztatott alkalmazottak feladatainak meghatározása, ellenőrzése,
koordinálása,
a vezetése alatt álló tagóvoda munkatársaival kapcsolatban javaslatot tesz az Összevont Óvoda
intézményvezetőjének új munkatárs felvételére,jutalmazásra, szükség szerinti felelősségre
vonásra, illetve minősítés, teijesítményértékelés eseteiben a minősítés tartalmára,
a szülőkkel, a Szülői Szervezettel való együttműködés,
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a tanügy igazgatási feladatok ellátása információs kötelezettség betartása az Összevont Óvoda
intézményvezetése felé,
az óvodapedagógusok továbbképzésének megtervezése, az általános intézményvezetőhelyettessel történő egyeztetéssel,
a balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok irányítása,
az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt,
nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak irányftásáé1t, tevékenységük ellenőrzéséért és
értékeléséért,
a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért,
a helyettesítési beosztás elkészítéséért,
a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának
vezetéséért, elszámolásáért,
szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért,
a HACCP rendszer működtetéséé1t,
az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előút belső szabályzatok előkészítéséért,
az intézményvezető helyettesével való közreműködés alapján,
a pedagógusok külső tanfelügyeleti vizsgálata és minősítése elvégzésében való szakmai
közremííködés.

tagóvoda-vezető felelős:

a gyermekbalesetek megelőzéséért,
az épület biztonságos üzemeltetéséért,
9
a nevelőtestületi értekezletek és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítéséé1t,
vezetéséért,
e
az intézményvezetés által hozott döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezéséé1t
és előkészítéséért,
co
a nevelőmunka irányításáért és ellenőrzéséért,
e
a rendelkezésre á11ó költségvetés alapján a szükséges tárgyi feltételek biztosításáért,
0
a tagóvoda leltárának, vagyonának megóvásáért,
o
a helyi szülői szervezet működtetésének segítéséé1t,
• a helyettesítési beosztás elkészítéséé1t,
Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg.
o
Felelőssége kite1jed a munkaköri leírásban talál11ató feladatkörre.
Szóbeli beszámolása folyamatosan havonta az intézményvezetőségi értekezleten, írásbeli
beszámolási kötelezettsége nevelési évente egyszer kiterjed:
e
A munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására,
e
A belső ellenőrzések tapasztalataira,
,, Az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére,
Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az intézményvezető megbízása alapján
képviseli az intézményt külső szervek előtt.
.,
•

„

4. Alkalmazotti közösség
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.
Az alkalmazotti közösség jogai
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, javaslattételi,
véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.
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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 és közössége. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítés során
a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell.
Egyeté11ési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak
úgy rendelkezhet, ha az egyeté,tésre jogosult személy vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen
egyetért.
A 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%+1fő) alapján dönt. A testület
akkor határozatképes, ha kétha1mad része jelen van.
A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a
közölni kell.

javaslattevővel, véleményezővel

Az alkalmazotti közösség tagjainak részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírások
szabályozzák.
Az alkalmazottak munkarendjét nevelési évenként az óvoda munkaterve ta11almazza. A munkakörükkel
kapcsolatos feladatok ellátásában, munkarendjük kialakításában irányadó a munkaköri leírás, az
Összevont Óvoda vezetője által meghatározott eseti vagy tartós megbízásuk.

Az alkalmazotti közösség kapcsolattartási rendje
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott közösségi
képviselők segítségével - az intézmény vezetője fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző formái
vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelóöben szolgálja az
együttműködést: értekezletek, megbeszélések, fórumok. A belső kapcsolattartás általános szabálya,
hogy különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, alkalmazotti é1tekezletekre a vonatkozó napirendi
pontokhoz a döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt
meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A teljes alkalmazotti közösség gyűlését
az intézmény vezetője akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előüja vagy az intézmény egészét érintő
kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteirőljegyzőkönyvet kell vezetni.

A

nevelőtestület

Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége alkotja. A nevelőtestület határozza
meg alapvetően az intézmény taiialmi munkáját. A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és
kötelességeiket, a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei, a munka törvénykönyve, a
közalkalmazotti törvény szabályozza és az életpályamodell határozza meg.
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 nevelőtesti.iletjogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét az Nkt. 70. §.§-(2),
valamint annak végrehajtási rendelete határozza meg.
A nevelőtestület
ügyben.

A

nevelőtestület

véleményező

és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő

döntési jogköre:
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a Pedagógiai Program elfogadása,
az SZMSZ elfogadása,
az éves munkaterv elfogadása,
az óvoda munkáját átfogó elemzések, é1tékelések, 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 nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, a feladatok ellátásával megbízott
beszámolására vonatkozó rendelkezések
A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 117. § alapján a Szervezeti és
Szabályzatában szabályozni köteles a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek
átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. Az
intézmény a Köznevelési Törvény figyelembevételével szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe
tartozó ügyek átruházását, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkoz6
rendelkezéseket.
Működési

Az átruházott jogkör gyakorlója köteles tájékoztatni a nevelőtestületet azokról az ügyekről, amelyekben
megbízásáb61 eljárt (szóbeli tájékoztatás, írásos beszámolók). A nevelőtestület az óvoda éves
munkaterve szerinti vagy egyéb, a nevelőtestület jogkörébe tartozó feladatok ellátására, határozat
alapján bizottságot hozhat létre. A megbízást az óvoda intézményvezetője a feladat ellátására, annak
időtartamára, határozott időre aqja. A megbízásnak tartalmaznia kell: a bizottság feladatát, hatáskörét, a
nevelőtestület elvárását, a beszámolás fonnáját, a bizottság vezetőjének, tagjainak megbízását.
A nevelőtestület az éves munkatervében rögzíti a nevelési évben müködő bizottságot (szakmai
munkaközösségek, értékelő csopo1tok), a bizottságok vezetőjének, . tagjainak nevét, meghatározott
esetben a KT; Kjt. szerinti eljárásrendet.
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben
a nevelőtestület megbízásából eljár. A vezetők a tevékenység befejezésekor írásban tájékoztatják a
nevelőtestületet az átruházott hatáskörben kifejtett tevékenységről.
A nevelőtestület átruházott jogkörének gyakorlói az óvodapedagógusok szakmai munkaközössége.
Az Összevont Óvoda pedagógusai intézményközi szakmai munkaközösséget hozhatnak létre (maximum
10). A munkaközösség szakmai és módsze1tani kérdésekben segítséget ad a nevelési intézményben
folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A hatékony működés érdekében az
Összevont Óvoda munkaközösségei tagóvodai képviselet alapján müködnek. A szakmai
mm1kaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja.
A szakmai munkaközösség vezetőjének, tagjainak nevét, a tevékenység irányát nevelési évenként az
óvoda éves munkaterve rögzíti.
A szakmai munkaközösségek az óvoda Pedagógiai Programja, munkaterve, valamint az adott
munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint
tevékenykednek. A munkaközösségek napi munkájuk során közvetlen kapcsolatot tartanak a tagóvodavezetővel. Munkájuluól a nevelési értekezleteken szóban beszámolnak, tájékoztatják az egész
nevelőtestületet. A szakmai koncentrációt igénylő kérdésekben közvetlenül is fordulhatnak kérdéseikkel
a kapcsolódó munkaközösséghez. Összetett kérdés esetén a munkaközösség vezetők a tagóvoda-vezető
irányításával egyeztetnek. A kapcsolattartás szóban és/vagy e-mailen is történhet.

A

nevelőtestületi

értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések

Az Összevont Óvoda nevelőtestülete a nevelési év folyamán tagóvodánként általános és szükség szerint
rendkívüli értekezletet tart.
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Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze a tagóvoda lényeges problémáinak megoldására, ha
a tagóvodai nevelőtestiilet tagjainak. egyharmada, valamint a Közalkalmazotti Tanács és a tagóvodavezetője szükségesnek látják. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási időn kívül a
kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell összehívni.
A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelötestületi kezdeményezéséhez a
pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges.
Rendkívüli tagóvodai nevelőtestületi értekezletet kell összehívni 8 napon belül akkor is, ha azt a Szülői
Szervezet kezdeményezte, annak eldöntéséért, hogy a tagóvodai nevelőtestület a kezdeményezést
elfogadja-e. A rendkívüli tagóvodai nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával
kapcsolatos rendelkezéseket a tagóvoda-vezető, ill. az Összevont Óvoda intézményvezetője készíti elő.

A nevelőtestület általános értekezletei:
A tagóvodák általános nevelőtestületi értekezleteit az óvoda mnnkatervében meghatározott
napirenddel és időponttal a tagóvoda-vezetője hívja össze.
A tagóvoda nevelőtestülete írásos előte1jesztés alapján tárgyalja:
e
a Pedagógiai Programot,
e
a Szervezeti és Működési Szabályzatot,
e
a Házirendet,
41
a Munkatervet,
" az óvodai munkára irányuló átfogó értékelést, elemzést,
" a beszámolókat,
~
az intézkedési terveket és az elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat.
A nevelőtestület értekezleteit a tagóvoda éves munkatervében meghatározott napirenddel és
időpontokban a tagóvoda~vezető hívja össze. A tagóvodák nevelötestületei egy nevelési év során az
alábbi é1iekezleteket tartják:
<D
nevelési évet nyitó értekezlet,
QI
őszi nevelési értekezlet,
41
tavaszi nevelési é1tekezlet,
• nevelési évet záró értekezlet
(j
egyéb téma.
A tagóvoda-vezető az előte1jesztés írásos anyagát a nevelőtestiileti értekezlet előtt legalább nyolc nappal
átadja a nevelőtestületnek, átruházott döntési, véleményezési jogkör esetén az érintett bizottságnak,
munkaközösségnek, valamint gondoskodik annak kifüggesztéséről.
Az át nem ruházható jogköríí nevelőtestületi döntéshez kapcsolódó véleményt a nevelőtestület szóban
fejti ki, a véleményt a jegyzőkönyv taitalmazza. A nevelőtestület ezt követően hozza meg döntését a
szabályzatok, programok elfogadásáról. A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához meg
kell hívni a véleményezési jogot gyakorló szülői munkaközösség képviselőjét. A tagóvoda-vezetője a
nevelőtestületi értekezleten írásos előterjesztés által tárgyalt témáról szóló jegyzőkönyvi kivonatot
három napon belül megküldi az Összevont Óvoda intézményvezetőjének. Az Összevont Óvoda vezetője
a jegyzőkönyvi határozatok alapján (50+ l) százalékos aránnyal adja ki az Összevont Óvoda végső
határozatát az írásban kötelezően elöteijesztett dokumenhnnokról.
Az átruházott jogkör szerinti bizottság, munkaközösség az é1tekezleten szóban ismerteti a kialakított
véleményt a nevelötestület előtt, 1rnsos beszámolóját benyújtja az Összevont Óvoda
intézményvezetőjének. A nevelőtestületi értekezlet levezetését a tagóvoda-vezető, akadályoztatása
esetén az intézményvezető helyettes látja el. A jegyzőkönyvet a tagóvoda-vezető, a jegyzőkönyvvezető
és a nevelőtestület által választott két hitelesítő írja alá, akiket a nevelőtestületi értekezlet megnyitásán
(50+1) szavazattal kell megválasztani.
Ha a nevelőtestület egyszeríí szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a
határozatot a tagóvoda-vezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati fonnában kell
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megszövegezni. A határozatokat nevelési évenként sorszámozni kell, és azokat nyilvántattásba kell
venni (határozatok tára).
A nevelőtestületi, alkalmazotti
mely tartalmazza:

értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv

a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, a jegyzőkönyvvezető és
a jelenlévők nevét, számát,
az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét,
a meghívottak nevét,
a jelenlévők hozzászólását,
a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását,
a határozat elfogadásának szavazási arányát.

o
c1)

0

e

o
o
o

hitelesítők

késziil,

nevét,

A jegyzőkönyvet az étiekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet a
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.
tagintézmény-vezető,

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit és határozatait kivéve jogszabályban meghatározott titkos szavazás esetén- nyílt szavazással, egyszeríí szótöbbséggel
hozza.

Az intézményvezetői és a tagóvoda-vezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi
étiekezlethez a nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség é1tekezletének
határozatképességéhez a tagóvodában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges. A
határozatképesség eldöntésénél figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek közalkalmazotti jogviszonya
szünetel, amennyiben a meghívás ellenére nem jelent meg. A tagóvoda nevelőtestülete véleményét
írásba foglalja, mely tartalmazza a szakmai munkaközösség véleményét is.
Az intézmény vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések támogatásáról (vagy
elutasításáról) a tagóvoda nevelőtestülete titkos- szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt
szavazással hozza.
A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok
Az óvodapedagógusok felett az általános munkáltatóijogokat az Összevont Óvoda intézményvezetője
gyakorolja. Jogszabályokban megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és
javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. Csoportonként két óvodapedagógus dolgozik
heti váltásban. Közvetlen felettese a tagóvoda- vezető.

Az Összevont Óvoda óvodapedagógusainak létszáma: 61 fő
Heti

munkaidő:

Heti

kötelező

$

G

40 óra

óraszám: az Nkt. 62.§ (5)-(6) bekezdése, amely minden pedagógusra vonatkozik
kötött munkaidő: 32 óra (Nkt. 62.§ (8))
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: 32 óra (Nkt. 62.§ (8)) legfeljebb heti négy órában a
nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület
munk{tiában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető
el az óvodapedagógus számára.

Délelőtti

beosztás:

Hétfőtől-

péntekig: tagóvodánként a munkaköri leírás szerint.

Előzetes

beosztás, ill. a dolgozóval töttént egyeztetés alapján az óvodapedagógusok között váltakozva
kerül sor a reggel ügyeletre /hetenkénti váltásban/.

Délutáni beosztás:
Hétfőtől-

péntekig: tagóvodánként a munkaköri 1efrás szerint.
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Előzetes

beosztás, ill. a dolgozóval történt egyeztetés alapján az óvodapedagógusok között váltakozva
kerül sor a délutáni ügyeletre /hetenkénti váltásban/.

Feladata: Az Nkt. 62 . § (1) bekezdésében megfogalmazottakon túl:
Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos pedagógiai
feladatokat.
0
Az óvodapedagógus az érvényes pedagógiai programnak és az en-e épülő intézményi útmutató
iránymutatásainak megfelelően, felelősséggel, önállóan, saját módszerei és a tagóvoda-vezető
által ellenőrzött és augusztus 30-ig jóváhagyott saját ütemterve szerint végzi munkáját.
o
Az éves ütemterv alapja kell, hogy legyen a mindennapi nevelőmunkájának.
a
Szakmai autonómiája, hogy a szakmai munkaközösség által megfogalmazott és a
nevelőtestület által elfogadott útmutató keretein belül szabadon választja meg a
foglalkozásokhoz a módszereket és szakmai anyagot.
e
Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermeki fejlődés nyomon
követő mérőrendszert, majd évente kétszer (januárig, májusig) írásban is értékeli a
gyermekeket és azt fogadóóra keretében ismerteti a szülőkkel.
I!)
Külön figyelmet fordít a tehetséges gyermekek fejlesztésére, melyet az óvoda által
jóváhagyott fejlesztési tervben rögzíti.
Különös gondot fordít a hátrányos helyzetü gyermekek felzárkóztatására, fejlesztésüket az
óvoda által jóváhagyott fejlesztési tervben rögzíti.
!3
Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az
amo1iizációt jelenti a tagóvoda-vezetőnek.
e
Csoportjában mííködteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert, a szülőkkel ismerteti
gyermekjogi képviselő személyét, akinek feladata a gyennek családban történő
nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a
segítségnyújtás és tájékoztatás.
o
Csoportjában elvégzi az egészséges és biztonságos intézményi müködtetéssel kapcsolatos
feladatokat.
e
Munkájához szükséges ismeretek megszerzését folyamatos önképzéssel gazdagítja.
o
Adminisztrációs tevékenységéhez az informatikai eszközök használatának képességét
folyamatosan fejleszti.
0
A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyelemmel kíséri és
azokat megfelelően alkalmazza.
Adminisztratív teendők ellátása:
a nevelőtestület döntése alapján a pedagógiai programhoz kapcsolódó dokumentumban
megfogalmazott saját elvárásoknak megfelelően a nevelőmunkájával kapcsolatos ínísbeli
dokumentációt vezetése,
e
a felvételi és hiányzási napló naprakész vezetése,
" a gyermekek hiányzásainak igazolására szóló bizonylatok dokumentálása,
(j
vezeti a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációt, a gyermek anamnézisét, valamint
a testi (látás, hallás, mozgás), szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével kapcsolatos
információkat képességekre, készségekre részleteiben lebontva az óvodai nevelés teljes
o
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a mérések adatainak vezetése, elemzése,
az intézményvezetés vagy a munkaközösség-vezető kérésére pedagógiai felmérések elvégzése
és összegzése,
statisztikák határidőre történő elkészítése,
a gyermek, szí.Hőjének írásbeli nyilatkozatát beszerzi minden olyan óvodai döntéshez,
amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul,
szülői é1tekezleteke11 jegyzőkönyvet készít,
az intézményvezetőnek elökészíti a tankötelezettség megállapításához szükséges
szakvéleményt,
a fogadóóra tényét és témáját dokumentálja.
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Felelőssége:

a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló feladatokra,
illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki .
Beszámolási kötelezettsége: év végén az egész éves teljesítményét kell é1tékelnie írásban a
nevelőtestületnek.

Óvodapszichológus
Felette az általános munkáltatói jogokat az Összevont Óvoda vezetője gyakorolja. Jogszabályokban
megfogalmazott és saját területét é1intő kérdésekben véleményezési, javaslattevő jogköncl
rendelkezik. Közvetlen felettese az intézményvezető.
Létszám: 2

fő

Feladata:
Az óvodapszichológus munkája elsősorban a gyermekekre, pedagógusokra és szülőkre irányul. Az
elsődleges hangsúly a megelőzésen van. Az óvodapszichológus feladata megelőzni a gyermek
problémáinak kialakulását és felismerni az éppen kialakuló nehézségeket. A korai felismerést a
megfigyelések, beszélgetések, tesztek segítségével végzi. A megelőzés érdekében olyan technikákat
alkalmaz, amelyekkel a gyermekeknek hosszú távon segíthet. Ilyen például az egészségmegőrzés és a
szociális készségfejlesztés. Nagyon fontos feladata az agresszió kezelése, annak érdekében, hogy a
későbbi hatékony életvezetéshez olyan készségeket alakítson ki a gyermek, melyekkel az agresszió és a
stressz hatékonyan kezelhető számára.

Az ávodapszicholágus
mégpedig:

elsősorban

és feltétlenül közvetett hatást gyakorol a gyerekek állapotára és

fejlődésére,

"
e

li

a

az óvodában a gyermek-felnőtt, a gyermek-gyennek és a felnőttek közt zajló társas lélektani
folyamatok karbantartásával,
a sziilők nevelési attitűdjének, bizalmának, együttműködésének segítésével (egyéni és
csoportos konzultációval, ,,beszélgető kör"-ben), esetenként közös igény és döntés alapján, az
óvodapedagógusokkal együttes vezetéssel,
az óvodapedagógusok kompetenciájának, megoldás orientáltságának, problémamegoldó
kreativitásának támogatásával,
a pedagógiai szituációérzékenységböl és felelősségérzetből szükségszerűen következő
„feszültségszint optimalizálásával", a valós sikeres megoldások tükrözésével és
megjelenítésével (képi és szöveges rögzítéssel) az óvodapedagógusok mentállligiénéjének
gondozása.

Felelőssége:

a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló feladatokra,
illetve a munkájához használt leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki.

Beszámolási kötelezettsége: havi egy alkalommal megbeszélést tartanak az Összevont Óvoda
intézményeztetőjével, a tagóvoda-vezetőket tájékoztatják a fontosabb kérdésekről.
Évente egy alkalommal teljesítményét írásban kell értékelnie az Összevont Óvoda vezetője és a
nevelőtestület számára.
Gyógypedagógus
Felette az általános munkáltatói jogokat az Összevont Óvoda vezetője gyakorolja. Jogszabályokban
megfogalmazott és saját tertiletét érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő jogkörrel
rendelkezik. Közvetlen felettese az intézményvezető.
Létszám: 2,5

fő

A munkakör célja:
A sajátos nevelési igényü gyennekek komplex gyógypedagógiai, fejlesztő,
rehabilitációs tevékenységek ellátása az integrált nevelés keretein belül.

A Gyógypedagógus feladatai:

nevelő,

terápiás és
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Feladatai:
0
Szakképzettségének megfelelően gyógypedagógusként látja el a Rákospalotai Összevont
Óvoda illetékességébe taiiozó tagóvodákat és az intézmény SNI tanulóit.
0
Az óvoda nevelőtestületének a gyógypedagógus tagja.
0
Állandó kapcsolatot tart fenn az általa ellátott óvoda vezetőjével, illetve helyettesekkel, az
ellátott gyermek pedagógusaival, felkérésre konzultációt biztosít.
e,
A szü l őkke l rendszeres kapcsolatot tart fenn. Kérésükre fogadóórát biztosít számukra, melyet
a tagintézmény-vezetővel és a befogadó intézmény vezetőjével egyeztet.
e
Gyógypedagógiai (nevelésmódszertani) tanácsadást tart az ellátásban érintett sziilök:nek,
pedagógusoknak.
e
Részt vesz a tagintézmény-vezető által elrendelt szakmai tájékoztatókon, továbbképzéseken.
~
Részt vesz a gyermekek szakszolgálathoz küldendő beutalóinak elkészítésében.
Felelőssége :

a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló feladatokra,
illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki.

Beszámolási kötelezettsége: havi egy alkalommal megbeszélést tartanak az Összevont Óvoda
intézményeztetőjével, a tagóvoda -vezetőket tájékoztatják a fontosabb kérdésekről.
Egyéni megbízatás
e
Munkáját az óvodavezető megbízása alapján végzi,
~
Folyamatos önképzéssel javítja fejlesztő pedagógiai felkészü ltségét és gyakorlati munkájában
hasznosítja,
e
M1mkája során kiszűri a tehetséges gyennekeket, azokat fejleszti.
o
Folyamatosan figyelemmel kíséri az eszközajánlásokat.
o
Rendszeres kapcsolatot tart a szakszolgálatokkal, a Pedagógiai Szakszolgálattal, logopédussal,
gyógypedagógussal, mozgás-terapeutával.
o
Nap i rendszerességgel találkozik az érintett csoport óvónőivel, konzu ltációt tartanak a
gyermekeket érintő kérdésekről, eredményekről, további feladatokról, szükség esetén
esetmegbeszéléseket tartanak.
·
"' A szülőkkel konzultál és az érintő problémás kérdésekben megbeszélést tart velük.
A

nevelőmunkát

közvetlenül

segítő

dolgozók közössége

Felettük az általános munkáltatói jogokat az óvoda vezetője gyakorolja. Jogszabályokban
megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel
rendelkező közösséget alkotnak. Közvetlen felettesük a tagóvoda-vezető.
Dajkák

A csoportban dolgozó dajkák kapcsolattmiását a tagóvoda-vezető és a dajkák képviselője segíti.
Havonta egy alkalommal szervezik munkaértekezleteiket, melyről feijegyzés készül. A csoportban
dolgozó óvodapedagógusok és a dajka az egyes tervezési időszakok feladatait rendszeresen
megbeszélik. A csoport óvodapedagógusai folyamatosan tájékoztatják dajkájukat a gyennekek
nevelését e lősegítő, részére átadható információról.
Létszám: 29 fő

Pedagógus munkát segítő dolgozók /dajkák/ munkaidő beosztása:
tagóvodánként a munkaköri leírás szerint.
Délután: tagóvodánként a munkaköri leírás szerint.

Délelőtt:

Feladata:
e
Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket. közremiíködik a gyermek
egész napi gondozásában a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. Ellátja a
környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket, kisebb baleseteknél elsösegéJyt nyújt.
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Feladata a biztonságos játék feltételeLnek megteremtése, - a játékeszközök kezelése, tisztán
tartása-, baleset és fertőzésveszély elkerülése.
Munkáját a gyermek óvodai napirendjéhez igazodva az óvónők irányítása mellett szervezi és
végzi.
Segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében! a tisztálkodási teendők ellátásában.
Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közremüködik, segít az ételek kiosztásában, az
edények leszedésében.
A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágynemiíket, a gyermekek
jelének figyelembevételével.
A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt.
A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az
óvodapedagógus útmutatásait követve.
A gyermek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.
Segíti a nevelőmunkát, a gyennekek szokásrendjének alakulását.
Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot,
felügyelve a biztonságos közlekedésre.
A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő étte nem jön.
A rábízott növények, állatok napi gondozásában részt vesz.

Szakmai követelmények:
Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájávaJ hat
az óvodás gyennekek fejlődésére. Tiszteli a gyenneket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás
jellemző. A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. A technikai dolgozók a
gye1mekekről a szülőknek tájékoztatást nem adhatnak. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket
tapinta tosan az óvodapedagógushoz irányítja.

Minden·csoportba egy dajka van beosztva. Műszakcserét nagyon indokolt esetekben csak a tagóvodavezető engedélyével lehet végrehajtani.
Felelőssége

kite1jed a munkaköri leírásban található felaclatkön-e, továbbá a csoport textíliáival,
edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a csoport törésnaplóját.

evőeszközeivel,

Beszámolási kötelezettsége szóban, a munkaköri leírásában jelölt személyek felé folyamatos.
Óvodatitkár

Felette az általános munkáltatói jogokat az Összevont Óvoda intézménycztetője gyakorolja. A
nevelőtesti.ilettől és a dajkák közösségétől elkülönüJt feladattal rendelkező közalkalmazott, akinek
feladata elsősorban az intézmény adminisztrációs adat- és iratkezelési feladatainak elvégzése, a
rendeltetésszerű mü.ködéséhez szolgáló feltételek biztosítása a vezető egyszemélyi utasításai alapján.
Saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Közvetlen
felettese az intézményvezető helyettes.
Létszám: 3

fő

Óvodatitkár munkaidő beosztása: tagóvodánként a munkaköri leírás szerint.
Feladata:
• Gyermekenkénti és csoportonkénti nyilvánta1tást vezet.
• Elkészíti a rovat elszámolást, a számlákat tételesen bekönyveli, vezeti az elszámolásokat.
" Felelősséggel vezeti a munka- és védőruha-nyilvántartást, a szakmai anyagok nyilvántartását.
• Elvégzi a vagyonkezeléssel járó munkálatokat, leltározást, selejtezés előkészítést stb.
.. Az óvodára érvényes rendeleteket, utasításokat betűrendes mutatóba bejegyzi.
e
Előkészíti az intézményvezető helyettes részére a felvétellel, kilépéssel kapcsolatos
adminisztrációt, szabadság-nyilvántartást, szükség szerint végzi a postázást.
• A baleseti jelentéseket az intézményvezető helyettes utasítása szerint határidőre elkészíti,
elpostázza.
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Az intézményvezető helyettes utasítása szerint a hiányzásj elentést, a helyettesítési
elszámolásokat határidőre elkészíti.
Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az l'lgyiratok bonyolítási rendjét és a határidő betartását.
Vezeti az intézményvezető helyettes utasítása szerint a személyi nyllvántartólapokat.
Gondoskodik anól, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor
ellenőrizhető állapotban legyenek és az ügyviteli rendnek megfeleUenek.
A vezető utasítása alapján irattári selejtezést végez.
A vezető utasítása szerint intézi és nyilvántartja a pedagógus-igazolványokat.
Közreműködik a személyzeti és munkaügyi ügyintézésben.
Elvégzi az ebéd és egyéb térítési díjak beszedését. A befolyt összeget a szabályzatokban leírt
rendelkezéseknek megfelelően kezeli.
Gondoskodik az illetmények és bérügyek pontos adminisztrációjáról.
Kezeli a vagyonkimutatást és a hozzá kapcsolódó adminisztrációt.
A vezető utasítása szerint kifizeti a napi kisebb összegü beszerzéseket az ellátmányból, a
rovatot pontosan elszámolja.
Kezeli az ellátmányt.
Készpénzelőleget vezetői utasításra megigényli, elhozza és határidőre elszámolja.
Vezeti a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit.
Felelőssége kite1jed a munkaköri leírásban található feladatkörre. Anyagi felelősséggel
tartozik az általa kezelt készpénzt illetőleg.

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed:
li
a térítési díjak kezelésére,
o
az ügyiratok vezetésének kezelésére.
Pedagógiai asszisztens
Felettük az általános munkáltatói jogokat az Összevont Óvoda vezetqje gyakorolja. Munkáját a
tagóvoda-veiető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betatiásával, a mindenkor hatályos
jogszabályok szellemében, az SZMSZ és munkaköri leírása alapján végzi. Közvetlen felettese a
tagóvoda-vezető. A fog lalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat jogállásától függően az
óvodapedagógus iránymutatása alapján végzi.
Létszám: 9 fő
Beosztása, munkaideje: napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye szerint.
Főbb
e

•
"
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tevékenységek:
Segíti az intézményben folyó pedagógiai munkát.
Köteles gondoskodni a gyemrnkek testi szükségleteinek ellátásáról, a gye1mekek
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása szerint.
A foglalkozásokon az óvodapedagógus irányításával segíti az csoportban folyó munkát, az
eszközöket előkészíti, elraltja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyennekek eszközeinek
előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget ny(tjt, hogy megfelelően tudjanak
dolgozni. ·
Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerü használatára, a kézmosásra, a gyermekek
étkezésére.
Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában .
Játék kezdeményezéseket az óvodapedagógus felügyelete mellett, önállóan tart.
Az udvaron a levegőztetésnél, sétánál segít a gye1mekek öltözködésében, az udvari rend
megtartásában, játékot kezdeményez.
A délutáni pihenő alatt és szabadidejében az óvodapedagógus szemléltető eszközöket kés.zít,
azokat karban taitja, előkészíti a következő napokra.
Segít a gyermekek hazabocsátásánál.
Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez.

39
0

A megtanult fejlesztőeljárások egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyennekekkel
gyakorolhatja.

Felelőssége:

o

kite1jed a munkaköri leírásban található feladatkfüTe, a gondjára bízott gyermekek testi
épségéért teijes körü felelősséggel taiiozilc

Beszámolási kötelezettsége: évente egyszer szóban a tagóvoda-

vezető

felé.

A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje

A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendjét az éves munkaterv határozza meg, mely a szakmai és
gazdasági területekre egyaránt kiterjed.
Szükség esetén -a gyors ügyintézés foganatosítása végett- a telefonon történő megbeszélés és az
elektrnnikus levelezés a jellemző. A napi kapcsolattaitásnál az intézményvezetőnek és a tagintézményvezetőnek is kezdeményeznie kell a kapcsolatfelvételt.
Az Összevont Óvoda vezetésének ülései, az ott hozott döntések, a közös munka, az intézményi
koordinált, egységes feladatellátás biztosítékai. Azonban a székhelyre, ill. a telephelyre vonatkozó
feladatok külön megbeszélése havi rendszerességgel történik az adott egység vezetőjével.
A kapcsolattartás formái:
• személyes megbeszélés, tájékoztatás,
e
telefonos egyeztetés, jelzés,
e
írásos tájékoztatás,
e
é1tekezlet,
e
a tagintézmény ellenőrzés e stb.

A tagintézmények nevelőtestületeinek tagjai folyamatosan tájékozódhatnak a másik egységekben zajló
pedagógiai munkáról. Évente két alkalommal két tagóvoda, nyílt szakmai napot tart a kerillet tagóvodavezetői és pedagógusai számára, egymás munkájának megismerése céljából. Az éves tagóvodai
munkatervben elöre meghatározva, feladatspecifikusan több tagóvoda nevelőtestülete szervez közös
szakmai értekezleteket egymás között, az innovatív ötletek és a jó gyakorlatot átadása céljából. Havi
rendszerességgel tartunk tagóvoda-vezetői információs értekezletet, melynek információs taitalmai
helyi, tagóvodai szinten is átadásra kerülnek.
Az

intézményvezető

•
e

a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni azt, hogy:
az egyes óvodavezetői döntéseinél, illetve óvodavezetői jogkörében eljárva a tagintézményt,
il1etve annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti,
az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy a
tagintézményekben az oktató-nevelő munka zavartalanul, a munkarendnek és az éves
munkatervnek megfelelően működjön.

A tagintézmény-vezető köteles minden intézményvezetői jogkörrel kapcsolatos fontos eseményt,
körülményt, tényt időben jelezni az intézményvezetőnek vagy helyettesének.
A tagintézmény nevelőtestületének jogosítványai:
a
A tagintézményi költségvetésben szakmai célokra felhasználható pénzeszközök tervezése;
• A telephelyi beruházási, fejlesztési elképzelések összeállítása,
e
A tagintézményi munkát átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; a
tagintézményi szakmai munka belső ellenőrzése,
e
A munkaközösség tagjainak szakmai segítése; továbbképzési program elfogadása,
• A telephelyeken működő óvodák nevelőtestülete önállóan működhet, illetve hozhat döntést
azokban az ügyekben, amelyek kizárólag saját szervezeti egységüket érintik,
o
A tagóvodákban dolgozó nevelőtestületek között rend.szeres szakmai kapcsolattartás a
munkaterv szerint ütemezett é1iekezleten, illetve szükség szerint szakmai megbeszéléseken
valósul meg,
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Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja az óvodapedagógusok, valamint az óvoda
többi dolgozója közölii egyiiltműködést,
A tagóvoda-vezető részt vesz a rendszeresen tmtott vezetőségi megbeszéléseken, beszámol a
tagintézményben folyó munkáról, illetve továbbí~ja a szükséges il1formációkat,
A tagóvoda-vezető a rendkívüli eseményeket azonnal - telefonon és írásban is - jelenti az
intézményvezetőnek,

Q

•
@

Az Összevont Óvoda vezetője és vezető helyettesek együttesen felelnek azé1t, hogy a
dolgozók, a gyermekek és a szülők az őket érintő információkat időben megkapják,
megismerjék,
Az Összevont Óvoda vezetője és a tagóvoda-vezető a megbeszéléseken kívül napi
telefonkapcsolatban is áll egymással,
Egyéb kapcsolattartási formák: közös ünnepek, hagyományok, kirándulások,

A tagintézmények pedagógus közösségének szakmai együttműködése:
o
Közös nevelőtestületi é1tekezletek,
0
Hospitálások,
o
Megbeszélések,
Gl
Szakmai kirándulások,
Gl
Csapatépítő tréning,
o
Közös munkaközösségi foglalkozások.

5. Szakmai munkaközösségek
Szakmai munkaközösség vezető
A nevelőtestület a szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját
tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választ, akit az intézményvezető
bíz meg egy nevelési évre a feladatok ellátásával. A megbízás meghosszabbítható, - legfeljebb öt évre aminek tényét az Összevont Óvoda éves munkaterve rögzíti. Tevékenységét az intézményvezető írásos
megbízása alapján munkaköri leírásuknak megfelelően végzik.
A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége felé.
Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait. Az Összevont Óvoda
vezetője felé beszámolási kötelezettsége van a munkaközösség működéséről , tevékenységéről.

Szakmai munkaközösség~vezető feladatai:
e
a szakmai munkaközösség önálló, felelős vezetése,
e
összeállítja a Pedagógiai Program és éves munkaterv alapján a munkaközösség éves tervét,
0
a munknközösség működési tervének elkészítése,
" a működéshez szükséges feltételek biztosítása,
a
értekezletet összehívása, bemutató foglalkozások szervezése,
a
az új módszerek, eszközök, elméleti és gyakorlati ismeretek közzététele,
" a pedagógiai munka színvonalának emelése,
„ az intézmény szakmai munkájának irányításában való részvétel, tervezésében, szervezésében
és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítésí
teljesítményéttékelési eljárásában,
" a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítése,
„ kutatások, kísérletek segítése, szakirodalmi anyag feldolgozása, felhasználása a gyakorlati
munka korszerű segítéséhez,
11
írásos elemzés, értékelés a munkaközösség munkájáról a nevelési év végén, beszámoló a
nevelőtestület előtt, javaslatok a továbbfejlesztéshez,
s
a pedagógiai szemlélet korszeríísítése, a gyakorlati pedagógia kiemelkedő eljárásainak:
te1jesztése, a pedagógusok közötti munkakapcsolat fejlesztése,
o
mérési szempontok, módszerek, eljárások kimunkálása a munkaközösség tagjaival,
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o
e

szakterületén egységes követelményrendszer kialakítása: a gyermekek ismeretszintjének
folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése,
a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása,
a pedagógiai szemlélet korszeríísítése, a gyakorlati pedagógia kiemelkedő eljárásainak
te1jesztése, az egyes tagóvodákban dolgozó pedagógusok közötti munkakapcsolat fejlesztése.

Szakmai munkaközösség-vezető jogai:
0
az óvoda intézményvezetője által átruházott hatáskörben ellenőrzi és jóváhagyásra javasolja
(vagy nem javasolja) a munkaközösségi tagok Pedagógiai Programhoz igazodó éves tervező
munkáját,
o
az óvoda vezetője által átruházott hatáskörben a tagóvoda vezetővel ellenőrzi a pedagógusok
szakmai munkáját, az ütemterv szerinti előrehaladást és az eredményességet,
o
hiányosságnál intézkedést kezdeményez a vezető felé,
o
javaslatot tesz a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására,
kitüntetésére,
o
az óvoda intézményvezetöje által átruházott hatáskörben (pedagógus szakvizsga és legalább 5
éves szakmai gyakorlat esetén) a pedagógusok külső tanfelügyeleti vizsgálata és minősítése
elvégzésében való szakmai közremüködés.
Felelőssége kite1jed a munkaköri leírásban található feladatkörre.
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente egyszer kiterjed:
e
a munkaközösség éves munkájáról szóló írásbeli értékelés elkészítésére,
11
az éves munkatervben átrnházott ellenőrzési feladatok elvégzésére,
Képviseleti joga:
o
A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény
felé és az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken.

vezetősége

Az óvoda közösségei, kapcsolataik egymással és az intézményvezetőséggel
A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje:
A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült feladatuk
alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik:
Az alkalmazotti közösség, ezen belül:
o
a nevelőtestület: óvodapedagógusok, pszichológusok, t~jlesztő pedagógusok,
gyógypedagógusok
a
a szakmai munkaközösség,
• a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens dolgozók
közössége.
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott
képviselők közreműködésével - a tagóvoda- _vezető 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,javaslattételijogot
gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozahlkat
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
A szakmai munkaközösség tevékenysége
A szakmai munkaközösség feladatait az
intézmény éves munkaterve tartalmazza.
A nevelőtestület feladat átruházása alapján a szakmai munkaközösség az alábbi tevékenységet folytatja:
• javítja az intézményben folyó nevelőmunka szakmai színvonalát, minőségét,
• fejleszti, tökéletesíti a módszertani eljárásokat,
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javaslatot adhat az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló szakmai irányzatok
felhasználására,
0
támogatja a pályakezdö pedagógusok munkáját,
0
segíti a különböző programok elkészítését, szükség szerint annak felülvizsgálatát és
hatékonyságviz.sgálatát is elvégzik.
A szakmai munkaközösség feladata:
e
a munkaközösség vezetőjének megválasztása vagy javaslattétel az intézmény vezetőjének a
munkaközösség-vezető személyére,
e
a szakmai munkaközösségek az intézmény pedagógiai programja, munkaterve, valamint az
adott közösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló munkaterv szerint
tevékenykednek,
e
vezetői felkérés alapján felméri és értékeli a gyermekek tudás és neveltségi szintjét,
a pedagógiai, szakmai és módszetiani tevékenység irányítása, ellenőrzése,
é
az óvodai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,
e
javaslatot tesznek a speciális irányok megválasztására,
e
a gyermekek ismeretszintjének folyamos ellenőrzése, mérése, értékelése,
o
a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, véleményezése,
(1)
a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése,
a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása,
„ segítségny{tjtás a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések
elkészítéséhez,
0
segítségny{tjtás az éves munkaterv elkészítéséhez,
o
fejlesztő munkához módszertani segítségnyújtás,
e
javaslat a munkaközösség tagjának elismerésére, elmarasztalására,
111
az intézményvezetői pályázatokhoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítása,
o javaslattétel az óvodában haszriá1ható módszertani könyvek beszerzésére,
segítségny{1jtás az óvodában folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez,
o
segítségnyújtás a gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggő feladatok végrehajtásához
és a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű, halmozottan hátrányos helyzetű
gye11nekek iutegTációja, valamint a tehetségfejlesztést szolgáló feladatok minél
eredményesebb megvalósításához,
<11
a pedagógusok szakmai munkájának támogatása,
módszerek, eijárások segítése, megvalósítása, értékelése, valamint publikációk közzététele a
testületben.
o
együttműködés, részvétel a pedagógusok munkájának segítésében,
e
a munkaközösség témájában közös tervező, elemző, étiékelő tevékenység,
ci
módszertani é11ekezletetek és gyakorlati napok közös szervezése,
Cl
a szakirodalom figyelemmel kísérése, az (tj módszerek felkutatása, gyakorlatba történő
integrálása,
" a munkaközösség tagjai szakmai fejlődésének, továbbképzésének irányítása, a megjelenő új
szakirodalom tanulmányozása és felhasználása,
„ a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, megírása, sikeres pályázat esetén annak
lebonyolítása és elszámolása.
@

@

@

„

A szakmai munkaközösség felelőssége, hogy a szalonai innovációk összhangban álljanak az
intézmény munkatervével, pedagógiai programjával.
Kapcsolattartás rendje:
Cl
Az óvodavezető szóbeli tájékoztatása meghatározott időközönként a munkaközösség
tevékenységéről.
o

Írásban beszámoló, összefoglaló elemzés, é11ékelés készítése a nevelőtestület számára az éves
feladatterv teljesítéséről, az elvégzett fejlesztési folyamatról.
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A szakmai munkaközösségek együttműködésének rendje:
• a munkaközösségek tagjainak munkakapcsolata folyamatos,
s
nevelési évenként minimum három alkalommal (a nevelési év tervezése, a félév értékelése, a
nevelési év értékelése, valamint az éves feladatok szervezése) értekezletet tartanak,
e
a kapcsolattartásban egyre növekvő szerepet kell adni az e-mailes információnak és
kommunikációnak,
• a szakmai koncentrációt igénylő kérdésekben közös értekezletek megtartása, közös javaslatok
megfogalmazása,
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VI. Az óvoda köznevelési intézményként való mííködésére vonatkozó
szabályok
1. A helyettesítés rendje, hatáskörök átruházása.
Az Összevont Óvoda intézményyezetőjének vagy intézményvezető helyetteseinek,
akadályoztatása távolléte esetén a helyettesítés rendje a kövefüező:
Vezetők

megnevezése

Ovoda

Összevont
Intézményvezetője

Hiányzás, távollét esetén
vezetői feladatait ellátja
és helyettesíti
sz.
Altalános
I.
Intézményvezető helyettes

Feladatai helyettesítés idejére

Teljes

vezetői jogkör

a

aláírási
kiadmányozási
munkáltatói
képviseleti
gazdálkodási
tanügyigazgatási

111

ellenőrzési

e
0

e
e
e

I. sz. Altalános Intézményvezető
~ltettes
II. sz. Intézményvezető helyettes

Klapka

utcai

tagóvoda

Mozdonyvezető

tagóvoda

ta!!óvoda-vezetője

UI. sz.
Az

Intézményvezető

helyettes

Osszevont

Intézményvezetője

és

Intézményvezető

Ovoda
sz.
helyettes

I.

Munka.közössé g-vezetö

III. sz.
helyettes

azonnali
intézkedést
ügyekben
Csak
intézkedést
azonnali
igénylő ügyekben
azonnali
intézkedést
Csak
igénylő ügyekben
Teljes vezetői jogkör (lásd
Csak

igénylő

vezetője

Intézményvezető-

előzőkben)

együttes hiányzása esetén

A jogszabály alapján az intézmény rnííködéséve'l kapcsolatban biztosítani kell, hogy az óvodában a
vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek a gyermekek teljes ta1tózkodási ideje alatt. Törvényi
előírás, hogy a vezetés valamelyik tagjának ez idő alatt az intézményben kell tartózkodnia. Az
intézményvezető szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint taitós akadályoztatása esetén
teljes felelősséggel az intézményvezető helyettesek helyettesítik utólagos tájékoztatási
kötelezettséggel. Az Összevont Óvoda intézményvezetöjének szabadsága, hivatalos vagy egyéb
távolléte esetén a helyettesítés teljeskörű.

Helyettesítés rendje:
Az intézmény vezetője az alábbiak szerjnt köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyetteseinek
akadályoztatása esetén a vezetői; vezető helyettesítési feladatokat ellássák:
Az összevont óvoda intézményvezetőjének távolléte alatt az intézmény működésének biztosítása az az

I. sz Általános Intézményvezető helyettes feladata.
Az Összevont Óvoda intézményvezetőjének távolléte alatt értendő: az (1 napot meghaladó és 1
hónapnál kevesebb időtartalom) szabadság, betegség, valamint hivatalos távollét esetén.
Az l hónapot meghaladó idötartalom esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó megbízás a
fenntattó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni.
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Az Óvoda Intézményvezetőjének távolléte esetén az I. sz. Általános intézményvezető helyettesre
átruházott jogkörök:
Az Összevont Óvoda intézményvezetőjének távolléte alatt az összevont intézmény működésének teljes
irányítása.
Döntés - az egyeté1tési kötelezettség megtattásával - az intézmény szakszerü és törvényes működésével
kapcsolatosan.
Személyi és munkaügyi feladatok ellátása:
a
az óvoda vezetője által létrehozott munkaügyi dokumentumok aláírása
• nevelőmunkát közvetlenül segítő és az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak közvetlen
irányítása, munkájuk szervezése és ellenőrzése
o
jogviszony igazolások
s
álláshelyek meghirdetése, interjúk levezetés
o
átsorolásokk:al kapcsolatos munkaügyi feladatok
o
előre egyeztetett kinevezések módosítása esetén aláírási jogkörrel rendelkezik
Kiadmányozás joga:
" aláírási és kiadmányozási jogkörrel rendelkezik
e
utalványozás
Gazdálkodás:
G
gazdálkodás területén teljes jogkörrel rendelkezik
e
kötelezettség vállalás
Tanügy igazgatási feladatok:
e
óvodaijogviszony létesítése
e
óvodai jogviszony megszüntetése
e
utazási kedvezmény kiadása
• KIR.-rendszerben lévő adatok felvitele, módosítása (belépési kód)
111
óvodai felmentések kiadása
igazolatlan hiányzás esetén intézkedés
i,
óvodai beiratkozás
„ óvodai szakvélemények kiadása

„

Ellenőrzések:

•
•
•

irányítja és ellenőrzi a pedagógiai munkát és a pedagógus munkát segítők munkáját
a felügyeleti szervek által tett megállapítások, utasítások végrehajtásáról gondoskodik
Oktatási Hivatal által kezdeményezett látogatások alakalmával az intézmény delegáltja

A képviseleti jogköre:

„

az intézmény szakmai képviseletét teljesköriíen ellátja

Az intézményvezető és I. sz. Általános lntézményvezető helyettes együttes távolléte alatt a
székhelyóvodában tartózkodó III. sz. Intézményvezető helyettes látja el az intézmény működésével
kapcsolatos feladatokat teljeskörűen . (Lásd. I. sz. Intézményvezető helyettes leírásánál).

Az l. sz. Általános Intézményvezető helyettes távolléte alatt a Klapka utcai tagóvodában lévő tagóvodavezető helyettesíti.
A II. sz. Intézményvezető helyettes távolléte esetén a Mozdonyvezető tagóvodában lévő tagóvodavezető helyettesíti.
A III. Intézményvezető helyettes távolléte esetén a Szövőgyár utcában lévő Hagyományőrző
Munkaközösség-vezető helyettesíti.
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Tagóvoda-vezetők

helyettesítése:

A tagóvoda vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy
akadályoztatása esetén a vezetői feladatokat ellássák.

ő,

vagy helyettesének

Ha egyétielmüvé válik, hogy
a) a tagóvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, szabadság,
egyéb hivatalos távolléte stb.) miatt nem hidta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az tagóvoda vezető
helyettesnek kell ellátnia vagy a kijelölt intézkedésre jogosult óvodapedagógusnak,
b) az tagóvoda-vezető helyettese a szükséges, vezető helyettes feladatkörébe tartozó teendőket
akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, az tagóvodavezető helyettesi feladatokat a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező pedagógusnak kell ellátnia,
a) együttes hiányzásukkor a helyettesítést az azonnali döntést igénylő kérdésekben a vezető által írásban
felké1t közalkalmazolt pedagógus jogosult ellátni és intézkedni.

Il. Intézményvezető helyettes feladatai
Az Összevont Óvoda vezetésének felelős tagja, aki munkáját munkaköri .leírás alapján, az
intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat az
intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető helyettes munkaköri leírását az intézményvezető
készíti el.
intézményvezető

Az

közreműködésével
41
0

o

helyettes feladatait, közvetlen és a tagóvodák alkalmazott munkatársai
látja el.

a tagóvoda-vezetők,
a munkaközösség-vezetők,
a nevelőmunkát segítő közalkalmazottak.

III. sz. Intézményvezető helyettes feladatai
Az Összevont Óvoda vezetésének felelős tagja, aki munkáját munkaköri leírás alapján, az
intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat az
intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető helyettes munkaköri leírását az intézményvezető
készíti el.
Az intézményvezető-helyettes feladatait, közvetlen és a tagóvodák alkalmazott munkatársai
közremüködésével látja el.
9
a tagóvoda-vezetők,
e
a munkaközösség-vezetők,
e
a nevelőmunkát segitő közalkalmazottak.
Ellátja továbbá a Szövőgyár utcai székhely óvoda tagóvoda-vezetői feladatait is.

Az Összevont Óvoda intézményvezetője, helyettesek, tagóvoda-vezetők akadályoztatása esetén a
helyettesítés rendje

Az Összevont Óvoda intézményvezetőjének távolléte alatt az intézmény működésének biztosítása az
általános intézményvezető helyettes feladata . Ez idő alatt gyakorolja mindazon jogokat, amit a
Fenntartó az intézményvezetői munkaköri leírásában meghatároz. Mindkettőjük távollétében az
Összevont Óvoda intézményvezetésének székhelyén mííködő tagintézmény-vezető jogosult
intézkedésre. A tagóvoda-vezetők helyettesítési rendjét az Összevont Óvoda éves munkaterve
szabályozza.

A tagóvoda vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni ,mól, hogy
akadályoztatása esetén a vezetői feladatokat ellássák.
Ha egyértelrnüvé válik, hogy

ő,

vagy helyettesének
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a) a tagóvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb
távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az tagóvoda-vezető helyettesnek
kell ellátnia vagy a kijelölt intézkedésre jogosult óvodapedagógusnak,
b) a tagóvoda-vezető helyettese a szükséges, vezető helyettes feladatkörébe tartozó teendőket
akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, az tagóvodavezető helyettesi feladatokat a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező pedagógusnak kell ellátnia,
a) együttes hiányzásukkor a helyettesítést az azonnali döntést igénylő kérdésekben a vezető által írásban
felkért közalkalmazott pedagógus jogosult ellátni és intézkedni.
inetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások:
a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket,
döntéseket hozhatja meg a vezető helyett, csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors
intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok,
o
a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban,
rendelkezéseiben kizárólag a tagóvoda- vezető teljes jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet.
Az tagóvoda-vezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a vezető helyettes
helyettesíti az azonnali döntést nem igénylő, a vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével.
A

vezető,
0

Az Összevont Óvoda intézményvezetője tartós távolléte esetén a helyettesítés teljeskörű. 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).
A tagóvoda-vezető, tmtós távolléte esetén a helyettesítés teljeskörű. Tartós távollétnek az egy hónapnál
hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó megbízás az Összevont
Óvoda intézményvezetője által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni.
Az írásban adott megbízás hiányában az tagóvoda-vezetőt, távolléte esetén a legmagasabb fizetési
fokozatba tartozó közalkalmazott pedagógus helyettesíthetik.
Az ügyeleti időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez
időben munkát végző óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó
óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának
megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed Id.
Az Összevont Óvoda intézményü szintií helyettesítések elrendelése az intézményvezető feladata. Heti
teljes munkaidőben látják el vezetői megbízással kapcsolatos feladataikat. Kötelező óraszámuk a
megbízási szerződésben rögzítettek szerint

2. Kapcsolattartás rendje
a./ Szülői szervezet
A vezetők és az óvodai

sziilői

szervezet közötti kapcsolattartás formái

Az Összevont Óvoda Szülői Szervezettel való együttműködésének szervezése az óvoda
intézményvezetőjének feladata, melynek taiialmát és fonn:iját az Éves Munkaterv és a Szülői Szervezet
munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg a Szülői Szervezet elnökével. A működés
feltételeiről az intézményvezető gondoskodik. Az Összevont Óvoda intézményvezetője nevelési évente
két alkalommal az Éves Munkaterv alapján kezdeményez é1tekezletet az Összevont Óvoda Szülői
Szervezetének a számára.
A tagóvodaí szintű szülői szervezettel való együlirn(íködés szervezése a tagóvoda vezetőjének föladata.
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 a tagóvoda-vezető gondoskodik. A szülőkkel történő kapcsolatta1tást a
jogszabályokban és a jelen Szabályzatban meghatározott eseteken túl a házirend is tartalmazza.
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A szülők az Nkt.- ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői szervezetet,
illetve óvodaszéket hozhatnak létre. A szülői szervezet saját SZMSZ-érő!, ügyrendjéről, munkatervének
elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt.
A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási rendje:
Az Összevont Óvoda Szülői Szervezettel az intézményvezető, a tagóvodai szintű szülői szervezet
vezetőjével a tagóvoda- vezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői szervezetének képviselőivel
az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus tart kapcsolatot.

A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak
tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van.
szervezet az intézmény működésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított VUf,,Y a
hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a vélem~ny és a javaslat elöte1jesztéséről - 8
napon belüli rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásával - az óvodavezető gondoskodik. A
meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet.
Ha a

szülői

nevelőtestület

Az Összevont Óvoda vezetője a Szülői Szervezet elnökét legalább félévente tájékoztatja az
intézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről.
A tagóvoda szintű ügyekben a tagóvoda vezetője, csoportszintű ügyekben a csopo1t Szülői
Szervezetének képviselőjével az óvodapedagógus tart kapcsolatot. Az óvodapedagógus a csop01t Szülői
Szervezetének képviselőjét folyamatában tájékoztatja.
A Szülői Szervezet részére érkezett iratokat az óvodatitkár bontatlanul köteles átadni az érdekeltnek. Az
iratkezelés az érdekelt kezdeményezésére történik.
A szülői szervezet részére biztosított jogok:
Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet szamara 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:
Q
az SZMSZ elfogadásakor,
o
a működés renqje, a gyermekek fogadása,
• a vezetők intézményben való benntartózkodása,
e
belépés és benntartózkodás rendje, azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával,
o
a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módja,
o
külső kapcsolatok rendszere, fonnája, módja,
e
az ünnepélyek, megemlékezések rendje,
·e
rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás,
e,
az adatkezelési szabályzat elfogadásakor gyermekeik személyes adatainak kezelésével
kapcsolatban,
• a házirend elfogadásakor,
a szülőket anyagilag is érintő ügyekben,
e
a gyennekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben,
e
a szülői éttekezlet napirendjének meghatározásában,
e
az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában,
" a munkatervnek a szülőket is érintő részében,
o
a hit és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában,
o
vezetői pályázatnál,
e
az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének
megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének
megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan.
Élhessen kezdeményezési és javaslattételi jogával, azaz kezdeményezhesse:
e
óvodaszék létrehozását, és delegálhassa a szülök képviselőjét,
"' nevelőtestület összehívását,
11>
egyes kérdésekben az érdemi válaszadást.
C)
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Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítéséhez:
Egyéb jogával, így
~
figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai n1tmka eredményességét,
., képviselője részt vehet a gyennekbalesetck kivizsgálásában,
G
ha a szülői szervezet a gye1mekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékozódni kíván, a
kérés a tagóvoda vezetőhöz 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 töiténö tárgyalásánál, a meghívásról az óvodavezetőnek kell
gondoskodnia,
o
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 é1tekezlet után kötelesek a következő csoportos szülői értekezleten
beszámolni a mindenkit érintő infonnációkról.

A szülő szervezet feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az óvoda helyiségeit, berendezéseit,
ha ezzel nem akadályozza az óvoda működését.
A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy:
e
a hatáskörébe utalt jogköreit- amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló időn belül
gyakorolja,
e
megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a
szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek,
o
a szülői szervezet jogszabályban meghatározott véleményezési és javaslattevő jogkörének
eseteiben eljárva köteles írásban nyilatkozní.
A szülői szervezet és a tagóvoda-vezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a következők:
a
szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői szervezet
vezetőjével,
közreműködés az előtetjesztések, illetve jogkör gyakorláshoz szükséges tájékoztatók
elkészítésében,
QI
munkatervek egymás részére tfüténő megküldése,
$
értekezletek, ülések,
o
Szülői Szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre,
<»
a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet ülésére,
e
írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve a Szülői Szervezet jogkörébe tartozó ügyekről
egymás .írásbeli tájékoztatása a jogkör gyakorlásokhoz,
1t
azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a Szülői Szervezet jogkör
gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),
a
a Szülői Szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,
• a Szülői Szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére tötténő átadása.
A Szülői Szervezet aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségüket a Szülői Szervezet szervezeti és
miíködési szabályzata tartalmazza, melyet a Szülői szervezet köteles nyilvánosságra hozni.

"

Az együttműködés és kapcsolattartás során a tagóvoda-vezetők feladata, hogy az óvodai Szülői
Szervezet jogainak gyakorlásához szükséges:
• [nformációs bázis megadása (az intézmény nyilvános dokumentumai, az intézmény
mt'.íködésével 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.
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Az óvodai Szülői Szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály és az óvoda
megadott jogosítványaival, jogainak gyakorlásával
0
segítse az intézmény hatékony működését,
e
támogassa a tagóvoda-vezetők irányítási, döntési tevékenységét,
a
véleményezze az óvoda tevékenységének eredményességét.

belső

szabályzataiban

b./ Érdekvédelem
Közalkalmazotti Tanács
A Rákospalotai Összevont Óvoda alkalmazotti közössége, a jogszabálynak megfelelően létrehozza a
Közalkalmazotti Tanácsot (a továbbiakban: KT), megválasztja annak vezetőségét és elnökét.
A Közalkalmazotti Tanács elnöke A KT elnöke munk~ját a Közalkalmazotti Szabályzatban
foglaltaknak, valamint a KT működési ügyrendjében foglaltaknak megfelelően látja el. Megbízása a KT
megválasztását követő 15 napon belül történik, a KT elnökválasztó ülésén. Megbízásának ideje a tanács
működésével azonos időtartamra szól. Visszavonását, lemondását, (tjraválasztását a KT ügyrendje
szabályozza.
A Közalkalmazotti Tanács elnökének feladata
a
a KT vezetése, a működés biztosítá-,a,
0
a közalkalmazottak nevében részvételi jog gyakorlása,
G>
a közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit illető jóléti és szociális kérdések tárgyalásakor,
~
az óvodavezetővel az eredményes együttműködés feladatainak ellátása, jogosítványa szerint a
munkavállaló képviseletének szem előtt tartása,
e
a szakszervezettel való együttműködés fenntartása,
e
a szabályzatban rögzítettjogosítványokkal (egyetértési, véleményezési, betekintési, tájékoztatás
kérési) és kötelezettségekkel összefüggő feladatok végzése.

AKT vezetőjének és az intézményvezetőnek a rmm.kakapcsolatát a Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti.
A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás, a Közalkalmazotti Szabályzat módosításának előkészítése
a KT elnökének és az óvodavezetőnek a feladata. AKT elnökének véleményét kötelezően ki kell kérni
az SZMSZ elkészítésénél.
Szakszervezet
Intézményünkben reprezentatív érdekképviselet működik, melynek vezetője a kerületi szakszervezet
vezetőivel tart kapcsolatot és minden olyan ügyben képviseli a testület érdekeit, melyben véleményezési
jogunk van.

3. Külső kapcsolatok
a./ Az intézmény

külső

kapcsolatai

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja

Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az Összevont Óvoda
intézményvezetője és helyettese képviseli. Az Éves Munkatervben rögzítettek alapján a tagóvodavezetők és a nevelőtestület is kapcsolatot tart a különböző társintézményekkel.
Az intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyennekvédelmi és szociális ellátása,
valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tati fenn más
intézményekkel, szervezetekkel.
A bölcsőde és óvoda kapcsolata
A kapcsolattartó pedagógus személye az évenkénti Munkatervben kerül meghatározásra, feladatait
megbízatása alapján látja el.
A nevelési év kezdetén egyii1iműködési terv kialakítúsa, kölcsönös elfogadása:
to

e

szakmai munka kölcsönös megismerése meghívással,
szakmai napokon való részvétel,

51
,.
<r1
0

óvodába kerülő gyerekek megismerése,
óvodapedagógus bölcsődei látogatásaival,
bölcsődések óvodába történő látogatásával.

Kapcsolattartó: az intézményvezető és helyettese, a tagóvoda vezetöje és az adott nevelési évre
megbízott óvodapedagógus
A kapcsolat tartalma: a gyermekek óvodai beilleszkedésének segítése az
megkönnyítése.

óvoda-bölcsőde

átmenet

A kapcsolat f01m~a: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel,
értekezlet.

szülői

Általános Iskola
Az óvoda intézményvezetője, a tagóvoda-vezetők, a pedagógusok rendszeres kapcsolatot tmianak a
lakókörzetük szerinti iskola igazgatójával, pedagógusaival. A kapcsolatta1tás célja az iskolába lépő
gyermekek beilleszkedését megkönnyítő együttniüködés kialakítása. A nevelési év kezdetén
együttműködési terv kialakítása, kölcsönös elfogadása jön létre a pedagógusok szakmai programjaira,
az óvodások iskolával való ismerkedésére, ünnepélyeken, szakmai programokon való kölcsönös
részvételre.
Kapcsolattartó: az intézményvezető és helyettese, a tagóvoda vezetője és az adott nevelési évre
megbízott óvodapedagógus

A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda-iskola átmenet
megkönnyítése.
A kapcsolat fo•·mája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel, szülői

értekezlet.
A nevelési év kezdetén együttműködési terv kialakítása, l{ölcsönös elfogadása
e
pedagógusok szakmai programjai,
e
óvodások iskolával való ismerkedése,
,, ünnepélyeken, szalanai programokon való köksönös részvétel,
e
é11ekezletek,
e
volt óvodásokkal kapcsolatos utánkövetéses vizsgálat.
Gyakoriság: nevelési évenként az iskolai beiratkozás előtt, illetve nevelési évenként az
Az óvoda biztosítja, hogy az információit a szülők felé továbbítja.

első

félévet

követően.

Egészségügyi Szolgáltatóval való kapcsolattartás
Az Egészségügyi Szolgáltatóval (X:V. Ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft., 1139
Budapest, Rákos út 71. Budapest Főváros XV. ke1iíleti Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi
Intézmény, 1152 Budapest, Rákos út 77/a) való kapcsolattartás az tagóvoda-vezetők feladata.

Kapcsolattartó: az intézményvezető és általános helyettese, a tagóvoda vezetője.
A feladatellátásra szóló megállapodást az Önko1mányzatjogosult megkötni.
A kapcsolat ta11alma: kiterjed az alkalmazottak alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltatásra:
munkába állás előtti orvosi vizsgálat megszervezésére és . az időszakos orvosi vizsgálatokra, a
gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-egészségügyi feladatokat végző szervezet, az
óvodavezelövel egyez1etett rend szerint, együttműködve végzi a preventív munkát. 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.

A védőnő segíti az óvoda pedagógiai programját képező testi, lelki, mentális egészség fejlesztését, a
magatartási függőség, a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának és a
gyenneket, veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzését. Az intézmény teijes körü egészségfejlesztéssel
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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,

konzultáció, dokumentumelemzés.

Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint.
Észak-Pest Tanl,erülcti Központ
3/2. szám{1 Tanulási KéJ)ességet Vizsgáló

Fővárosi

Szakértői

és Rehabilitációs Bizottság

A kapcsofattartás feladata: a tagóvodákban megjelenő igény szerint szakmai segítség kérése. A
Szolgáltató munkatársainak meghívása az Összevont Óvoda szakmai napjaira.
Kapcsolattartó: Összevont Óvoda vezetője és helyettese, a tagóvoda vezetője és az adott nevelési
évre a munkatervben tagintézményenként megbízott óvodapedagógus.
A kapcsolattartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás segítése,
valamint tanácsadás nevelési kérdésekben.
Szakértői

bizottsági tevékenység

a.

a harmadik életévüket betöltött gyermekek, tanulók teUeskörií pszichológiai, pedagógiaigyógypedagógiai vizsgálata, beilleszkedési, tanulási, magataitási nehézség (BTMN)
megáilapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,
b. a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása (iskolaérettségi
vizsgálat), ha a gyenneknél vizsgálataink alapján sajátos nevelési igény valószíníísíthetö,
további vizsgálatokat a megyei szaké1tői bizottság végez.
Nevelési tanácsadás
c. a negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nebéz.ségek
megelőzése céljából szűrővizsgálat végzése a szülő, illetve az óvoda kérésére,
d. pszichológiai, gyógypedagógiai-pedagógiai vizsgálatot követően segítségnyűjtás (terápia,
tanácsadás, konzultáció, fejlesztés) a gyermek családi és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai
neveléséhez és oktatásához, ha a gyennek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége,
tehetsége, fejlődésének üteme ezt indokolja,
e. pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése a szülő, a
jogszabályban meghatározott esetben a gyem1ekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti
alapellátást végzö intézmények kérésére.
A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció,
értekezleten való részvétel.

szülői

A kapcsolattartás formája elsősorban eseti, mely kiterjed

a gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény
megkérésére,
b. az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására,
c. a gyermekek Nevelési Tanácsadóban történő fejlesztésére, foglalkozására,
d. az óvodavezető, az óvodapszichológus konzultációs kapcsolatot tarthat a Nevelési
Tanácsadóval a vizsgálatra küldött vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyennekekkel
kapcsolatban.
a.

Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a pszichológus, logopédus és
óvodapedagógusok jelzése alapján szükség szerint.
Logopédiai Szolgálat és az óvoda kapcsolata
Kapcsolattartó: a tagóvoda vezetője, valamint az adott nevelési évre a munkatervben
tagintézményenként megbízott óvodapedagógus.
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A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, fejlesztés, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés,
konzultáció, szülői értekezleten való részvétel.

Az óvoda ingyenes logopédiai szolgáltatását a Budapest Főváros Pedagógiai Szakszolgálat XV,
ke1iileti tagintézménye biztosítja. A logopédus rendszeres kapcsolatot ta1t az óvodapedagógusokkal, a
tagóvoda vezetőjével.
Gyakoriság: A logopédus rendszeres kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal, konzultáció,
információ átadás, a logopédiai ellátás eredményessége, értékelése a nevelési év végén.
Logopédus, utazó gyógypedagógus
Az 'intézményekben a beszédhibás gyermekek ellátást a Főv{u-osi Pedagógiai Szakszolgálat XV.
kerületi Tagintézményéből kijáró logopédusok végzik.

A beszédfogyatékos SNI- s gyermekeket a Budapest XVI. kerületi Északpesti Tankerület
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakemberei fejlesztik.
Feladata
fi
a szülői hozzájárulások megléte mellett az óvodába járó gyerekek szűrése, a foglalkozások
órarendjének kialakítása, a foglalkozások vezetése,
11>
együttműködés a gyermek óvónőjével, az óvoda pszichológusával,
e
kapcsolattartás az tagóvoda vezetőjével,
11>
a foglalkozások kötelező dokumentumainak vezetése,
., szülők tájékoztatása, fogadóóra tartása,
@
nevelési év végén összegző értékelés készítése.

Részletes feladatait a munkáltatója (Klebelsberg Intézményfenntrutó Központ Budapest XVI.
Tankerülete) készíti el. Szakmai ellenőrzését a munkáltatója által megbízott személy végzi, melynek
során a napirend szerinti feladatellátását, és konzultáció révén, a foglalkozásokon résztvevő gyerekek
fejlődését vizsgálják.
Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, Gyámiigyi Hivatal
Az Összevont Óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tmt a Gyermekjóléti Szolgálattal
(1155. Budapest, Kolozsvár utca 4/b), amelyről a tagóvoda-vezetőknek rendszeresen beszámol. A
kapcsolattartást vezetői szinten a tagóvoda-vezető gyakorolja, gondozza, az Összevont Óvoda vezetője
felügyeli. A kapcsolattartás kiterjed a gyermekvédelmi rendszerekhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal való kapcsolatokra.
Kapcsolattartó: az intézményvezető és helyettese, tagóvoda-vezető, illetve egyeztetést követően az
Összevont Óvoda és a tagóvodai gyermekvédelmi felelős.
A kapcsolat tartalma: a gyennekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése,
esélyegyenlőség

biztosítása, prevenció.

A kapcsolat formája, lehetséges módja: esetmegbeszélésen, előadásokon, rendezvényeken való
részvétel, segítség kérése a Gyermekjóléti Szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai
eszközökkel nem tudja megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség
védelme miatt ez indokolt. A kapcsolattartás további lehetséges módja: értesítés, konzultálás,
rendezvényre meghívás.
e
a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése - ha az óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek

látja,
fi

e

"'

amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a Gyennekjóléti
Szolgálat javaslatot tesz ana, hogy az óvoda a gyermekvédelmi rendszer keretei között milyen
intézkedést tegyen,
esetmegbeszélés - az óvoda részvételével a szolgálat felkérésére,
közös intézkedési terv kidolgozása a hátrányos helyzet csökkentésére, prevenciójára,
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szülők

tájékoztatása (a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyermekjogi képviselő címének és
telefonszámának intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését.

Gyakoriság: nevelési évenként minimum 2 alkalommal, illetve szükség szerint.
A gyermekvédelmi feladatok kompetencia
tartalmazza.

elvű

meghatározását az óvoda nevelési programja

Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatásról
Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális murúcát végez, valamint
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti:
a. a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedésében, valamint
kompetenciái fejlesztésében.
b. a gyermek családját a gyermek óvodát érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén
a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
e. prevenciós eszközök alkalmazásával a gyennek veszélyeztetettségének kiszűrését és
d. a jelzőrendszer működését.
1 fő óvodai és iskolai szociális segítő kijár az óvodákba heti l alkalommal.
Fenntartóval
Az intézmény az Összevont Óvoda vezetőjének és általános helyettesének személyén keresztül trut
folyamatos kapcsolatot az Önkormányzattal és a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztállyal.
Kapcsolattartó:

intézményvezető

A kapcsolattartás tal'talma: az intézmény optimális müködtetése, a fenntartói elvárásoknak való
megfelelés, illetve az intézmény érdekeinek képviselete.

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, mely kiterjed:
111
az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására,
0
az intézmény alapdokumentumainak előte~jesztésére, amennyiben ene szükség van,
111
az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére,
111
az intézmény gazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére,
0
az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka é1tékelésére,
0
a program alapján végzett é1tékelések nyilvánosságra hozására,
., a vezetés tagjainak értékelésében és minősítésében való részvételre,
0
az intézmény szakmai és tanügy-igazgatási ellenőrzésére.
A kapcsolattartás formfü
o
0

e
e
111

e

o

szóbeli tájékoztatás,
beszámolók, jelentések,
egyeztető tárgyaláson, értekezleten, való részvétel,
a fenntaitó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása,
speciális infonnáció szolgáltatás az intézmény müködéséhez, gazdálkodásához, szakmai
munkájához kapcsolódóan,
statisztikai adatszolgáltatás,
az intézmény működésének és tartalmi munkájának ellenőrzése, értékelése.

Gyakoriság: éves munkaterv és szükség szerint
Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézményekkel, szolgáltatókkal
Kapcsolattartó: az intézményvezető és helyettese, a tagóvoda vezetője és az adott nevelési évre
megbízott óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: színvonalas gyennekmüsorok, előadások szervezése, lebonyolítása.

SS
A kapcsolat formája : intézményen belül és intézményen kívüli kulturális programok látogatása a
gyermekekkel, illetve ajánlása a szülők felé.
Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva, a szülői szervezet
véleményének kikérésével.
e

o

Csokonai Művelődési Központ (1151 Budapest, Eötvös u. 64).
egyéb, budapesti kulturális intézményekkel, az óvodába beérkező programajánlatok alapján.

Alapítvány kuratóriuma /amennyiben a tagóvoda rendelkezik alapítvánnyal/
Kapcsolattartó: tagóvoda-vezető
A kapcsolat tartalma: Az alapítvány munkájáról folyamatosan tájékoztatja a nevelőtestületet és a
szülői szervezetet.
Gyakoriság: nevelési évenként egyszer a kuratórium és az intézményi igények alapján
Egyházak és óvoda kapcsolata
A vallásgyakorlással összefiiggő jogok és kötelezettségek megállapítása az alkalmazottakra a Nkt.-ben
foglaltak megtartásával történik. 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 va11ási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket. A hit- és vallásoktatás
idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni a szülői szervezet véleményét. Az óvodában
szervezett hitoktatás szabályait a Házirend tartalmazza

Kapcsolattartó: Az egyházak képviselőivel az

intézményvezető

tartja a kapcsolatot.

A kapcsolat tartalma: Vallásgyakorlással össze függő jogok, kötelezettségek megállapítása az
alkalmazottakra az Nkt. Vhr.3. § 8) bek. foglaltak megtartásával történik. A hit- és vallásoktatás
idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni a szülői szervezet véleményét.
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
Kapcsolattartó: Összevont Óvoda intézményvezetőjének és helyettesének, a tagóvoda vezetőjének a
feladata.
A kapcsolat tartalma:
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a támogatótól
megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény
a
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.
Az Összevont Óvoda vezetője és a tagóvoda-vezető feladata, hogy az óvoda számára minél több
támogatót szerezzen, s azokat megtartsa.
b./ Nyilvános intézményi alapdokumentumok
Az intézményi dokumentumok nyilv{mosságával kapcsolatos rendelkezések
Működési
6)

e

.,

alapdokumentumok
Alapító Okirat,
Pedagógiai Program,
Szervezeti és Működési Szabályzat,

•

Házirend,

"'

Éves Munkaterv,
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Eves beszámoló.

Az Alapító Okiratunk a kfivetkezö helyeken van elhelyezve:
o
o

o
o

o

a fenntartónál,
az óvoda vezetőjénél,
az irattárban,
intézményünk honlapján,
az Államkincstárban

A miíködési alapdokumentumok elhelyezése
m
A felsorolt mt'.íködési alapdokumentumok őrzése és nyilvános dokumentumként kezelése az
Összevont Óvoda intézményvezetöjének és a tagóvoda vezetőjének feladata.
o

Irattári elhelyezésük kötelező.

A nyilvánosságot biztosítandó, az említett
helyekre történjen meg:

működési

alapdokumentumok kihelyezése a

következő

fenntartó,
Intézményi honlap,
o
a tagóvoda-vezető,
e
KIB..
A dokumentumokba betekinthetnek a pedagógusok, a szülők és az intézménnyel jogviszonyban nem
állók is.
o

e

Tájékoztatás a Pedagógiai Programról
A szülök bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az Összevont Óvoda vezetőjétől,

általános

helyettesétől,

a tagóvoda-vezetőtől és a csopotios óvodapedagógusoktól.

0

A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki, bármikor

(il

feltehet a tagóvoda vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn belül érdemi választ ad.
Ennek pontos időpontja a szülővel tö1iénő 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 óvoda intézményvezetőjének
vagy a tagóvoda vezetőjének címezve, aki az ügyintézési határidőn belül írásbeli tájékoztatást
nyújt.
A pegagógiaí Progmm másolati példánya minden csoportban megtaláillató, ami a szülők számára
nyomtatott formában és az óvoda honlapján bánnikor hozzáférhető.
(il

Tájékoztatás a Házirendről

Az óvodapedagógusok minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatást nyújtanak a házirendről.
Az új beiratkozó kiscsop01ios gyennekek szüleinek a beiratkozáskor a Házirend fénymásolt példányait
- az átvétel szülő által történő aláírásával - átadjuk. A Házirend és az Éves munkaterv, különösen ennek
eseménynaptára elhelyezésre kerül a nevelői szobákban és a hirdetőtáblákon is.
A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli és írásbeli tájékoztatás megkérésének módjáról a szülők
a nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetötől.
Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtti nyílt napokon is választ
kapjanak kérdéseikre.
A különös közzétételi lista kötelezettség teljesítésének a rendje

A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei írja elő, hogy amennyiben az intézménynek
van honlapja, azon az alapdokumentumok közül mit kell nyilvánosságra hozni.
229/2012. (VIII.28.) Konn. rendelet 23. § ( 1) pontja alapján a nevelési-oktatási intézményi közzétételi
listában szereplő dokumentumok:
1. felvételi lehetőségről szóló tájékoztató,
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntattó által engedélyezett csop01tok száma,
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3.

4.

5.
6.
7.

köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési
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 feltételek,
a fenntartó nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai
és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos -- nyilvános megállapításokat tartalmazó -·
vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek
nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai,
a nevelési intézmény nyitvatrutásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben,
tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai,
a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok megtartásával,
a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program.

229/2012. (VIII.28.) Komi. rendelet 23. § (2) pontja alapján az óvodai közzétételi lista az (1)
bekezdésben meghatározottakon kívül taiialmazza:
t,
az óvodapedagógusok számát,
" iskolai végzettségüket, szakképzettségüket,
a
a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét,
• az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.
:Felelős: az Összevont Óvoda intézményvezető

Statisztikai adatszolgáltahís kezelésfre szolgáló rendszer: KIR. STAT
Hozzáférési jogosultsága van: az intézményvezetőnek, helyetteseknek, óvodatitkároknak.
Az informatikai rendszeren belül elkülönítetten kell kezelni a személyes adatot és a törvények által
meghatározott egyéb adatcsoportokat. Az egyes számítógépes alkalmazásokra a biztonsággal
kapcsolatos, specifikus előírásokat meg kell határozni. A hozzáférési jogosultságok odaítélését a
feladatteljesítés követelményeihez igazodva kell megállapítani.

A hozzáférési jogosultságok kiosztását, illetve megvonását az intézményvezetői, vezetői jóváhagyás
után el kell végezni. Az alkalmazások dokumentációját legalább két szinten, az üzemeltetési és kezelési
előírások, a biztonsági követelmények szintjén kell összeállítani.
11
a szám[tógépes (informatikai) alkalmazások különleges védelmi intézkedései,
11
a biztonsági, védelmi intézkedések rendszeres ellenőrzése és felülvizsgálata,
e
el kell készíteni az ellenőrzések és a felülvizsgálatok dokumentációját, és védett helyen kell
tárolni,
e
meg kell határozni a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban, illetve az intézményben
hivatalosan keletkezett dokumentumok megőrzési határidejét,
lil
ha a számítástechnikai rendszer üzemeltetése során kiderül a biztonság megsértése, illetve
megsérülése, haladéktalanul meg kell kezdeni a vonatkozó intézkedések érvényesítését,
a
az informatikai rendszert étt káresemények utólagos elemzését rendszeresen el kell végezni
(pl.: hardver hibák, szoftver hibák, bejelentkezések, hozzáférési kísérletek, gondatlan
kezelések, vírusok stb.)
lil
a feladat- és hatáskörök szerint a biztonsággal foglalkozó előírásokat különválasztva kell
kialakítani és tárolni,
a
a biztonsági szabályozásokkal kapcsol.atos teru1ivalókat a munkaköri leírásban is szerepeltetni
kell,
e
a szoftverek beszerzése jogtisztán, megbízható forrásból történhet,
• a hardver és szoftver eszközöket az intézményen belül nyilván kell tartani,
• az intézményen belül szabályozni kell a számítástechnikai rendszerek használatának
föltételeit,
o
az informatikai rendszer használatára vonatkozó biztonsági előírások betartását ellenőri zni
kell,
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javítás és karbantartás esetén a bizalmas adatokat (pl.: adatmentés és feliilírásos törlés révén)
védeni kell.

A hiányzó, illetve elvesztett iratok ügyének rendezése.
Az ügyirat elvesztése, jogtalan megsemmisítése, hiánya munkajogi felelősségre vonást von maga után.
Az ügyirat elvesztésének, jogtalan megsemmisítésének, eltűnésének okát és körülményeit - az irat
eltűnésének észlelésétől számított 3 munkanapon belül az óvoda intézményvezetőjének ki kell
vizsgálnia.
Bélyegzőkkel kapcsolatos rendelkezések:
Az óvoda bélyegzőnek lenyomatát és a kiadmányozás rendjét jelen Szervezeti és Működési Szabályzat
szabályozza.
e./ InformációszoJgáltatás, az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai
Az intézményben reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az
egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel vagy társadalmi, közéleti, kulhirális tevékenységgel
függ össze.

Az intézményvezető köteles a pedagógusoktól, a szülőktől
reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni.
reklámtevékenység lehetséges formái, módjai:
0
újságok terjesztése,
e
szórólapok,
e
plakátok,
&
szóbeli tájékoztatás stb.

érkező,

Az

az intézményben folyó
intézményben folytatható

A reklámtevékenység engedélyeztetése:
a
A megengedett jellegü reklám, szórólap elhelyezését minden esetben az Összevont Óvoda
intézményvezetője vagy a tagóvoda-vezető jóváhagyása után lehet az.óvodában kifüggeszteni.
a
A jóváhagyás során figyelembe kell venni a Képviselő-testiilet határozatát, mely az ingyenes
sajtótermékek terjesztését szabályozza az intézményekben.
Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni:
0
a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő és e tevékenység folytatására jogosult
személy, szerv megnevezését, címét;
0
a reklámtevékenység egyértelmíí leírását, a reklámtevékenység formáját, módját;
,,, a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtaitam kikötéseket.

Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény
példánya átadásra kerül az engedélykérőnek.

őrzi,

másik

Az intézményvezető és a tagóvoda-vezető az engedély visszavonására bármikor jogosult.

Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai
A tagóvodák hirdetőtáblájára csak a tagóvoda vezetője által megbízott személy tehet ki hirdetményeket
(szórólapokat, plakátokat). Minden hirdetményen szerepelnie kell az óvoda körbélyegzőjének. Szülő,
illetve más idegen személy nem tehet ki hirdetést a faliújságra a vezető engedélye nélkül.
Politikai hirdetmények, vallási hovatartozásra vonatkozó hirdetmények kifüggesztése szigorúan tilos. A
tagóvoda-vezető, illetve az általa írásban megbízott személy kötelessége a hirdetőtábla rendszeres napi
ellenőrzése.

A szülői igények alapján
szabályai

szerveződő

önköltséges, fakultatív szolgáltatásokon való részvétel

A kizárólag az Összevont Óvoda Pedagógiai Progran~ának célkitíízéseihez illeszkedő tanfolyamok
a tagóvodákban. Az óvodában bármilyen külső szolgáltatást csak pedagógus végzettségű
személy tarthat.
szervezhetők
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A tanfolyamok megszervezésének szabályai
0
A szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyi latkozatban közli, hogy gyermeke
felügyeletét a tanfolyam idejére olyan személyre bízza, aki ebben a minőségében nem az
óvoda alkalmazottja.
9
A szülő tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt az óvodát nem terheli felelősség a gye1mek
felügyeletéé1t.
0
Az Összevont Óvoda vezetője és a szolgá1tatást nyújtó pedagógus közötti együttműködés
feltételeit meghatározó dokumentum elkészítése az intézményvezető feladata.
0
Az Összevont Óvoda és a Szolgáltató pedagógus között létrejött megállapodást meg kell
küldeni a tagóvoda vezetőjének.
G
A tanfolyamok kizárólag 4 - 5 éves kortól szervezhetők.
Egy gyermek maximum heti két különböző típusú tanfolyamon vehet részt.
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:
e
Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az Összevont
Óvoda vezetője vagy az általa esetenként írásban megbízott személy jogosult.
0
Az óvoda intézményvezetője az intézményt érintő kérdésekben egyeztet a Fenntaitó
sajtóreferensével.
o
A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a
nyilatkozó felel.
0
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 ká1t okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a
nyilatkozattevő hatáskörébe ta1tozik.

A fakultatív hit- és vallásoktatás feltételeinek biztosítása
Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a tö1ténelmi 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.
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.
A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje:
A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptember első hetében kerül sor
a szülői igények írásbeli megkérésére. Az igényeket az óvodatitkár összesíti és továbbítja az egyház
képviselőjének, aki a vezetővel történt egyeztetés után a kialakított szervezeti rendnek megfelelően
kezdi meg tevékenységét az intézményben. Az általuk tartott foglalkozások, a délutáni napirendbe
építve, elkülönülten az óvodai foglalkozásoktól kerülnek megvalósításra.
Hivatali titok megőrzése
Az intézmény minden dolgozójának kötelessége a hivatali titok megtaitása. A közalkalmazott nem
közölhet ílletéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott
tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel
járhat.
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Amennyiben adott esetben jogszabályban előíit 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 megsé1tése súlyos vétségnek
tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.

minősül.

Az óvoda valamennyi dolgozója köteles a

Hivatali titoknak minősiil:
e
amit a jogszabály annak minősít,
(i)
a dolgozó személyes adatvédelmével kapcsolatos adatok,
(i)
a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat,
(i)
továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy vagy a zavartalan müködés biztosítása, illetve az
óvoclajó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban írásban annak minősít.
d./ Vagyonnyilatkozat téteJi kötelezettség vezetői beosztást betöltők részére
Áltahínos rendelkezések
Jogszabályi háttér
111
Az egyes vagyonnyfütkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. tv. 11.§ (6.)
bekezdés.
A vagyonnyilatkozaHétel személyi hatálya kiterjed az óvoda alkalmazásában álló mindazon személyre,
aki döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, azaz:
a,
az intézmény vezetője,
<1>
az intézmény általános helyettese.

A vagyonnyilatkozat-tétel hatálybalépése:
A kihirdetés napjától számítva a visszavonásig érvényes. _
Felülvizsgálat módja
Jogszabályi változás

„

A vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett
a. a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, munka. vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően,
b. a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás-munka vagy
feladatkör megszűnését követő 30 napon belül,

e.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka vagy
feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően, ha a törvény eltérően nem
rendelkezik 2 évenként köteles eleget tenni,

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget e) pontban foglaltak esetében az esedékesség évében
június 30-ig kell teljesíteni.
Nem kell a b) pont szerint vagyonnyilatkozatot tenni a közszolgálatban álló személy
foglalkoztatására irányuló jogviszony áthelyezéssel tö11énő megszűnésekor, feltéve, ha az
áthelyezés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörbe, illetve feladatkörbe történik.
A vagyonnyilatkozat őrzésért felelős személy:
Az Összevont Óvoda vezetője esetében a fenntmtó, az általános intézményvezető helyettes és helyettes
tekintetében a mmlkáltatói jogköit gyakorló intézményvezető.
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
11
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az teljesíti, aki annak esedékességekor valós
tmtalmú vagyonnyilatkozatot tesz.
&
A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni
helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben szerzett
bármilyen jogviszonyból szánnazó jövedelemről kell kitölteni.

61

A vagyonnyilatkozat átadásának, nyilvántartásának, tárolásának szabályai
G
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállúsáról a szükséges nyomtatványokat is
tartalmazó tájékoztató átadásáról a munkáltató gondoskodik.
e;,
A vagyonnyilatkozat egyik példányát a nyilvántrutásba vétel után a kötelezettnél marad, másik
példányát az örzésé1t felelős alkalmazott az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli.
o
A nyilatkozó és a munkáltató megbízásából az őrzés ért felelős a boríték lezárására szolgáló
felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadására zárt
borítékban kerül sor. Az őrzésért felelős személy a nyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval
látja el. /Az azonosító betiijelből és számsorból áll./
a
A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékot - a nyilatkozó és az őrzésért felelős példányát is csak a jogszabályban meghatározott vagyonosodási vizsgált során az eljáró szerv bontja fel.
a
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését az őrzésé1t felelős személy ellenőrzi. A
nyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg, ha a jogszabály rendelkezései szerint
döntenie kell a vagyongyarapoclási vizsgálat kezdeményezéséről.
e
A jogszabályszerűen lezá1t vagyonnyilatkozat elhelyezése a vezető esetében a fennta1tónál, a
helyettes esetében az intézmény páncélszekrényben történik.
Belső ellenőrzés

4.

rendje

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
Cél: az intézmény szakmai fejlődésének támogatása, a pedagógus, az
ellenőrzésén és é1tékelésén keresztül.

intézményvezető

és az intézmény

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének további célja az előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a
feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, másrészt a pedagógiai munka hatékonyságának
fokozása három ellenőrzési területen:

1. Az ellenőrzés a pedagógus munkájának legfontosabb teriileteíre vonatkozik: a gyermekek
személyiségének fejlesztése, a beilleszkedési, magataitási nehézségek, hátrányos helyzet, sajátos
nevelési igény csökkentése, az esélyteremtés megvalósítása, a tehetség, képesség kibontakozásának
segítése, a felzárkóztatás, a pedagógiai folyamat tervezése, a pedagógiai folyamatok és a gyermekek
személyiségfejlődésének
folyamatos értékelése, a nevelési-ismeretszerzési, tanítási-tanulási
folyamatban alkalmazott módszerek megfelelősége vagy épp a kommunikáció és a szakmai
együttműködés.

2. A vezetők esetében mindez kiegészül a vezetői munka speciális területeivel. Az ellenőrzés során
vizsgálni kell a felkészültségét, vezetői alkalmasságát, a tevékenységekben megvalósuló tanulás
személyiségfejlesztő hatását, a változások, önmaga, mások és az intézmény stratégiai vezetését és
operatív irányítását. Emellett a vizsgálat kiterjed a pedagógiai munka eredményességének, minőségének
mérésére, értékelésére, fejlesztésére és a pedagógusok, a szülők, a fenntartó és a mt'.íködtető közötti
kapcsolatépítés sikerességére, minőségére.
Az

intézmény- ellenőrzés

legfontosabb területei
a
a pedagógiai program megvalósítása,
e
az együttmüködés, a munkamegosztás, a gyermeki személyiségfejlesztés eredményessége,
• partnerek elégedettsége.
Az intézmény-ellenőrzés a pedagógusok ellenőrzésére épül, az intézményértékelés gerincét az adja,
hogy az ott dolgozó pedagógusokat korábban hogyan értékelték.

A

belső ellenőrzés
e

•

általános elvi követelményei:
Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben folyó nevelő
oktató munka trutalmáról és annak színvonaláról.
Az ellenőrzés során előtérbe kell, hogy kerüljön a támasznyújtás, segítségnyújtás, együtt
gondolkodás, ösztönzés.
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Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa az intézmény
törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését.
o
Fogja át a pedagógiai munka egészét.
o
Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos óvodai
program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) müködését.
,, 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.
e
Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását,
megtartását.
o
Az óvodavezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az
óvodapedagógusok munkavégzéséről.
o
Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelőmunkájával kapcsolatos
belső és külső értékelések elkészítéséhez.
0
Hatékonyan működjön a megelőző szerepe.
Az ellenőrzés kiterjed:
e
munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére,
o
a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre,
e
a. működési feltételek vizsgálatára.
Az ellenőrzés fajtái:
o
tervszerű, előre egyeztetett szempontok szerint,
o
spontán, alkalomszerűen,
o
a problémák feltárása, megoldása érdekében,
0
napi felkészültség mérése érdekében.
,1

Az intézményvezetés felelőssége:
111

0

e

o

o

a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre,
az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat lefolytatása,
az ellenőrzés eredményének figyelembevétele az óvodapedagógusokkal kapcsolatos
munkáltatói döntéseihez (személyügyi döntések, jutalmazás, speciális megbízások,
továbbképzés) -a pedagógiai-szakmai ellenőrzés által,
A belső ellenőrzés gyakorlati következménye: a jutalom megítélésének tényalapja, a
munkaköri feladatok pontosítása, szakmai fejlődés érdekében a pedagógus számára
megfogalmazott teendők,
a kiemelkedő, példaértékű eredmények hangsúlyozása és bemutatása.

Az óvodapedagógus pedagógiai-szakmai
e

e

•
&

e

.,•
e

ellenőrzésének

általános területei:

Pedagógiai módszertani felkészültség,
Az ellenőrzés általános szempontjai,
Milyen a módszertani felkészültsége,
Milyen módszereket alkalmaz a nevelés folyamatában és a gyenneki tevékenységekben,
Alkalmazza-e a gyermekközösségnek, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő,
változatos módszereket,
Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását,
Hogyan használja fel a megfigyelési, mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai
gyakorlatában,
Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott módszerek a gyermekközösséghez,
illetve a képességfejlesztési teiiiletekhez.

A gyeffilek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyennek többi
gyermekkel, együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges megfelelő módszertani
felkészültség.
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Az

ellenőrzés
0

0
6

általános szempontjai:
Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát,
Milyen hatékony gyermeki megismerési technikákat alkalmaz,
Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a tervezésben és a
pedagógiai munkájában (egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, szociokulturális
háttér),
Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát,
Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel, ezen belül
a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatmtási nehézséggel küzdő, a kiemelten lehetséges gyermekekkel, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekekkel,
A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság
a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység,
Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a közösség belső struktúrájának feltárására,
Hogyan képes olyan nevelési, ismeretszerzési, tanulási környezetet kialakítani, runelyben a
gyermekek értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják tisztelni,
elfogadni a különböző kulturális közegből, a különböző társadalmi rétegekből érkezett
társaikat, a különleges bánásmódot igénylő és a hátrányos helyzetü gyermekeket is,
Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában (helyzetek teremtése,
eszközök, a gyermekek óvodai és óvodán kívül szervezett tevékenységeiben),
Melyek azok a probléma megoldási és konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket sikeresen
alkalmaz.

Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

Az ellenőrzés áltaMnos szempontjai:
ei

e
s

o
o

Milyen a pedagógiai tervező munk<\ja: tervezési dokumentumok, tervezési módszerek,
nyomon követhetőség, megvalósíthatóság, realitás
Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás,
A tervezés során hogyan érvényesíti az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljait,
hogyan határoz meg pedagógiai célokat, fejlesztendő kompetenciákat,
Az éves tervezés elemei megfelelnek-e a pedagógiai programban leírt intézményi céloknak,
Hogyan épít tervező munkája során a gye1mekek előzetes neveltségi szintjére, tudására és a
gyermekcsoport jellemzőire.

A tanulás támogatása

Az ellenőrzés általános szempon(iai:

„
$

0>

•

Mennyire tudatosan és az adott helyzetnek mennyire megfelelően választja meg és alkalmazza
a nevelési és tanulásszervezési eljárásokat,
Hogyan motiválja a gyennekeket? Hogyan kelti fel a gyermekek érdeklődését, és hogyan köti
le, tar~ja fonn a gyermekek figyelmét, érdeklődését,
Hogyan fejleszti a gyermekek gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési
képességét,
Milyen ismeretszerzési, tanulási teret, ismeretszerzési, tanulási környezetet hoz létre az
ismeretszerzési, tanulási folyamatra.

Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
Az ellenőrzés általános szempontjai:
• Milyen esetekben alkalmazza az ismeretszerzési, tanulási-tanítási folyamatban a
diagnosztikus, fejlesztő és szummatív é1tékelési fo1111ákat,
$
Milyen ellenőrzési és é1iékelési fonnákat alkalmaz,
o
Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az é1tékelése,
e
Milyen visszajelzéseket ad a gyermekeknek? Visszajelzései támogatják-e a gyermekek
önértékelésének fejlődését.
Kommunikáció és szakmai

együttműködés,

problémamegoldás
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Az ellenőrzés állalá11os szempontjai:
e
Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (életkornak megfelelő szókészlet,
aiiikuláció, beszédsebesség stb.),
a
Milyen a gyermekekkel a kommunikációja, együttműködése,
0
Milyen módon miíködik együtt az óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más
felnőttekkel a pedagógiai folyamatban,
o
Együttműködik-e (és ha igen, milyen módon) más intézmények pedagógusaival,
e
Milyen pedagógiai fejlesztésekben vesz részt (intézményen belül, kivül,jó gyakorlat stb.),
e
Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? Hogyan fogadja a
visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e önfejlesztésre.
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai

fejlődésért:

Az ellenőrzés általános szempontjai:
Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fej léídés, továbblépés
igényét,
e
Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a szakmájában megjelenő
változásokat,
a
Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, felelősség-vállalása a munkájában,
G
Munkájában mennyire pontos, megbízható.
o
Az ellenőrzés folyamán annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a
pedagógus munkájában az alábbi szakmai tmialmak:
e
az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés,
e
az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés,
u
az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés.
(11

Az óvodapedagógus ellenőrzésének további sajátos területei a Pedagógiai Program mellékletében
található, a nevelőtestület által elfogadott Elvárás rend dokumentumában megfogalmazott indikátorok
alapján történik. Az óvodapedagógus önértékelése a nevelési oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján készített
Belső önétiékelési Szabályzatban meghatározottak szerint tö1iénik.
Az óvodapedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzésének módszerei:
Dokumentumelemzés az országos ta11feliigyeleti kézikönyv szempontjai alapján
Vizsgálatba bevont dokumentumok:
b. a teljesítményértékelés értékelőlapja,
e. a pedagógiai program alapján elkészített éves tervezés dokumentumai (nevelési terv,
tematikus terv, foglalkozásterv, egyéni fejlesztési terv: felzárkóztatás, tehetséggondozás
területeken)
d. csopo1inapló,
e. gyennekek "alkotásai".
továbbá:
" A nevelőmunka megfigyelése, tevékenység- foglalkozáslátogatás,
" Inte1júk az országos tanfelügyeleti kézikönyv szempontjai alapján,
Az ellenőrzési feladatok ütemezése:
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 intézményvezető, az általános intézményvezető
helyettes,
és
helyettes,
illetve
a
tagóvoda-vezető
a
felelős.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről a tagóvoda vezetője dönt.
Az ellenőrzési ütemtervet saját tagintézményére a tagóvoda-vezető készíti el, melybe bevonja a
munkaközösség-vezetőket.
Az
ellenőrzési
tervet
nyilvánosságra
kell
hozni.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról a tagóvoda-vezető dönt.
A külső tanfelügyeleti ellenőrzésre, illetve minősítésre kijelölt pedagógus ellenőrzése a Belső
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ellenőrzési

szabályzat alapján történik. Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott
értékelésére sor kerül. Az ellenőrzés tapasztalatairól a vezető feljegyzést készít, amelyet
ismertet az óvodapedagógussa l. A pedagógusok ellenőrzése, értékelése általános és a nevelőtestület által
elfogadott sajátos elvárások szerint folyik.
ellenőrzés é re,

A nevelési évzáró 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 pedagógus egyéni ellenőrzésének eredménye része a pedagógusról
készített teljesítményértékelésnek. A tagóvodák belső ellenőrzési eredményeiről az Összevont Óvoda
intézményi teljesítményértékelést készít, mely részét képezi az intézményi önértékelésnek.

Rendlúvüli ellenőrzést kezdeményezhet:
a
az óvoda vezetője,
111
a tagóvoda vezetője,
11
a szakruaj munkaközösség.
A tagóvoda-vezető munkájának ellenőrzése és értékelése
Célja: az általános intézményvezető helyettes, helyettes és a tagóvoda-vezetők pedagógiai és vezetői
készségeinek fejlesztése, a vezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok,
továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.
A

vezetői
a,

m
e

munka értékelésének alapja

A pedagógiai munka irányítása és fejlesztése,
A köznevelési intézmény vezetőjének feladatai: az Nkt. 69. § (1) bekezdése alapján,
A vezető pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei.

A nevelési, tanulási, fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az ellenőrzés általános szempontjai:
G>
Milyen módon biztosítja az intézményvezető a nevelési, tanulási, fejlesztési folyamat
eredményességét, a gyennekek fejlődését,
" Hogyan valósí1ja meg a mérési, értékelési eredmények beépítését a nevelési, ismeretszerzési,
tanulási-tanítási folyamatba,
" Milyen szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a visszajelzés, a reflektivitás a napi
gyakorlatban,
1>
Hogyan gondoskodik az intézményvezető aITól, hogy a pedagógiai programban
megfogalmazott és alkalmazott módszerek valamennyi gye11nek igényének megfeleljenek, és
hozzájáruljanak a fejlődésükhöz,
e
Hogyan működik a differenciálás és az adaptivitás az intézmény nevelési, képességfejlesztési
gyakorlatában,
e
Hogyan kapcsolódik be az intézményvezető az intézmény innovációs tevékenységébe.

A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az ellenőrzés általános szempontjai:
11

e

„
e
e

e

Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása,
Milyen viszonyban van az intézményi jövőkép a vezetői pályázatban megfogalmazott
célokkal,
Az intézményvezető hogyan alakítja ki, és hogyan kommunikálja az intézmény közös
értékeken alapuló vezetői jövőképét, céljait,
Hogyan, mi alapján alakítja, módosítja, változtatja a képzési struktúrát, képzési
specialitásokat? Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásoiG'a,
Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető az óvoda céljainak elérése érdekében,
Hogyan azonosítja azokat a teiiileteket, amelyek stratégiai és operatív szempontból
fejlesztésre szorulnak? Mi történik ezekkel,
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Hogyan segíti a nevelőtestület tagjait az óvodapedagógiában meg-jelenő változások
é1ielmezésében, megközelítésében,
Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet.

Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az ellenőrzés általános szempontjai:
0
Hogyan, milyen témákban történik az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek és
fejleszthető területeinek meghatározása?
0
Fejleszti-e önmagát folyamatosan az intézményvezető? Ha igen, hogyan és milyen témákban?
0
Hogyan taiija naprakészen szakmai tudását, vezetői kompetenciáit az intézményvezető a
szervezeti célok elérése érdekében?
0
Mennyire hatékony, eredményes az intézményvezető kommunikációja?
0
Milyen mértékű elkötelezettséget mutat a gyermekek, a nevelőtestület tagjai és önmaga
képzése és fejlesztése iránt?
0
Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői pályázatban leüt célok, feladatok? Mi indokolja az
esetleges változásokat, átütemezéseket?
Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az ellenőrzés általá11os szempontjai:
0
Hogyan, mi alapján osztja meg a vezetési feladatokat az intézményvezető vezetőtársaival,
kollégáival?
e
Hogyan vesz részt személyesen az intézményvezető a pedagógusok ellenőrzésében és
é1tékelésében?
e
Milyen módszerekkel, hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a
munkatársakat és a gyermekeket?
o
Hogyan tudott kialakítani az intézményvezető az intézményen belül - a megosztott vezetésre
épülő - egyi.ittmüködést, hatékony csapatmunkát a kollégák közöt t? Hogyan koordinálja az
együtt-rnüködést?
e
Hogyan méri fel az intézményvezető a fejlesztési szükségleteket az intézményben? Milyen
módon biztosítja és támogatja az érintettek, a nevelőtestület, az intézmény igényei, elvárásai
alapján kollégái szakmai fejlődését?
o
Hogyan gazdálkodik a rendelkezésére álló humánerőfo1Tással, hogyan kezeli a szükséges
változásokat (bővítés, leépítés, átszervezés)?
e
Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat?
o
Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése
érdekében?
e
Müködtet-e belső tudásmegosztó fórumokat az egymástól való tanulás és a közös célok
elérése érdekében?
Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányfüísa
Az ellenőrzés általános szempontjai:
0
a jogszabályi változások figyelemmel kísérése,
a
a tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés,
"' az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, tárgyak és eszközök, :fizikai
kömyezet),
e
az intézményvezető az intézményi müködés nyilvánosságának biztosítása,
a pozitív intézményi imázs kialakítása és fenntmtása, hogyan mutatja meg ezt a
nyilvánosságnak,
e
az átláthatóság biztosítása a folyamatok vezetésében, irányításában - figyelembe véve a
köznevelési rendszerre vonatkozó irányelveket,
&
a célok elérését támogató kapcsolatrendszer kialakítása, hogyan működnek kapcsolatai,
hogyan fejleszti azokat.

„
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A vezetők pedagógiai - szakmai ellenőrzésének sajátos területei a Pedagógiai program mellékletében
található, a nevelőtestület által elfog:idott Elvárás rend dokumentumában megfogalmazott indikátorok
alapján történik.

Az értékelésbe bevontak köre:
0

0
0

0
0

0
0

0

o

A tagintézmény nevelőtestület tagjai az országos tanfelügyeleti kézikönyv szempontjai
alapján,
A tagintézmény szülői közösség az országos tanfelügyeleti kézikönyv szempontjai alapján,
A vezető maga (öné1tékelés) az országos tanfelügyeleti kézikönyv szempontjai alapján,
Fenntartó az országos tanfelügyeleti kézikönyv szempontjai alapján,
A vezető pedagógiai-szakmai ellenőrzésének módszerei,
Kérdőíves felmérés: az országos tanfelügyeleti kézikönyv szemponrjai alapján,
Dokumentumelemzés: vezetői pályázat, Pedagógiai program, egymást követő 2 nevelési év
munkaterve és az éves beszámolója, SZMSZ, Intézményi önértékelés,
Vezetői önértékelő kérdőív az országos tanfelügyeleti kézikönyv szempontjai alapján,
Értekezletek forgatókönyve; emlékeztetők a szülői és pedagógiai munkát segítő képviseletiel
tö1ténő meg-beszélésekről.

Interjúk az országos tanfelügyeleti kézikönyv szempontjai alapján
e
0

o

A munkáltatóval készített interjú,
Az intézményvezetővel készített interjú,
A vezetőtársakkal készített interjú kérdései.

Az ellenőrzési feladatok ütemezése
A tagintézmény-vezető ellenőrzésére az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében kerül
sor. A tagintézmény-vezető belső ellenőrzését az óvodavezető és az általános intézményvezető helyettes
együttesen végzi.
'

A tagintézmény-vezetők ellenőrzése, értékelése általános és a nevelőtestület által elfogadott sajátos
elvárások szerint folyik. A nevelési évzáró értekezletén az intézményvezető értékeli a pedagógiai munka
belső ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti az ellenőrzés általános tapasztalatait, megfogalmazza az
esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. A vezető által megfogalmazott
általános tapasztalatok eredményeit fejlesztési célzattal felhasználva készíti el az óvoda következő évi
munkatervét. A vezetők egyéni ellenőrzésének eredménye része a teijesítményértékelésnek.
Az intézményvezető és helyettes / tagintézmény vezetők ellenőrzésének további sajátos területei a
Pedagógiai Program mellékletében található, a nevelőtestület által elfogadott Elvárás rend
dokumentumában megfogalmazott indikátorok alapján történik. Az intézményvezető és helyettes /
tagintézmény-vezetők önértékelése a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelés i
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján készített Belső
önértékelési Szabályzatban meghatározottak szerint tfüténik.
Az intézmény-ellenőrzés és - értékelés
Célja : iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez, annak feltárása által,
hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan va lósította meg saját pedagógiai programját.

Az ellenőrzés területei
Pedagógiai folyamatok

Az ellenőrzés általá11os szempontjai:
Tervezés
e
A stratégiai és operatív tervezés (PP, továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi
éves munkaterv, munkaközösségi tervek elkészítése) megvalósulása,
e
Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az
operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? (PP, mw1katerv, házirend),
A tervek megvalósítása:
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o

Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya egymásra épülése,
A pedagógusok éves tervezésének, a tevékenységben megvalósuló képességfejlesztés és
nevelési feladatok közvetítésének, azok tényleges megvalósulásának a viszonya (pedagógiai
program, éves nevelési tervek, tevékenységi tervek, ütemterv, csoportnapló),
A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés gyakorlati működtetése
(gyermekek fejlődésének nyomon követése PP, csoportnapló, gyermekek egyéni fejlődési
dokumentációja, gyermeki portfólió),

Ellenőrzés
o

Az ellenőrzés működtetése az intézményben (Ki, mit milyen céllal, milyen gyakorisággal,
milyen eszközök.kel ellenőriz?)

Értékelés
• Intézményi önértékelés, pedagógusok szakmai munkájának értékelése.
Korrekció
• Az ellenőrzés eredményeinek hasznosítása,
,. A mérési, értékelési eredményekkel hasznosítása (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés,
pedagógus-értékelés, a gyermekek megfigyelésén alapuló és egyéb mérések.)
Személyiség- és közösségfejlesztés
Személyiségfejlesztés
o
A pedagógiai programban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési feladatok
megvalósulása,
o
A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése,
o
Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek ismerete,
o
Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése (Különös tekintettel a
kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre),
• A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése,
• A tevékenységekben megvalósuló tanulás, az ismeretszerzés, a képességfejlesztés támogatása,
• Az egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, pozitívumok, hiányosságok értékelése.
Közösségfejlesztés
• A gyennekek
o

•

együttműködésének

segítése,
tevékenységek az intézményben,
Egyéb foglalkozások szervezése az intézményben.
Közösségépítő

Eredmények
• Az elégedettségmérés eredményei: szülő, pedagógus, pedagógiai munkát segítők,
,. A belső és külső mérési eredmények hasznosítása,
o
A gyennekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon követése.
Belső

kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
A pedagógus szakmai közösségek fő tevékenységeinek értékelése,
o
A belső tudásmegosztás értékelése,
• Az információátadás értékelése.

•

Az intézmény külső kapcsolatai
• Az intézmény legfontosabb partnerei,
• Az egyes partneri kapcsolatok tartalma,
• A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről,
• Az intézmény részvétele a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint,
országos szint).
A pedagógiai munka feltételei
Tárgyi, infrastrukturális/e/tételek
o
Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény nevelési, fejlesztési struktúrájának,
pedagógiai értékeinek, cé ljainak,
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A környezet kialakításában hogyan érvényesülnek a környezettudatosság, környezetvédelem
szempontjai, (Pl. szelektív hulladékgyűjtés . )
Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a külön-leges bánásmódot igénylő
gyennekek nevelésének, ismeretszerzésének, képességfejlesztésének, személyiségfej lesztésének,
Szervezeti feltételek,
Melyek a pedagógus-továbbképzés preferált irányai,
Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat,
módszereket alkalmaz,
Hogyan értékeli az intézmény az alkalmazott módszerek beválását, hasznosságát,
hatásosságát, és mit kezdenek az értékelés eredményével,
Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományterem-tő munkája,
Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás,
Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkés zítésbe (és milyen témákban),
valamint a fejlesztésekbe,
Milyen a pedagógusok viszonya az innovációhoz.

Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai
programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
• Az Óvodai nevelés országos alapprogram céljainak megjelenése a pedagógiai programban
o
A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok megvalósításának mérése alapján
elért eredményeket,
o
Az intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésének módszerei,
• Dokumentumelemzés: (Alapító okirat, Pedagógiai Program, SZMSZ, egymást követő 2
nevelési év munkaterve és az éves beszámolók a munkaközösségek munkaterveivel és
beszámolóival együtt Továbbképzési program - beiskolázási terv, Házirend, Intézményi
önértékelés megadott szempontok alapján, illetve a rendelkezésre álló intézményi öné11ékelés
eredménye, elégedettségmérés, az ellenőrzést megelőző 5 évben lefolytatott ellenőrzések
eredményei és a fejlesztési tervek)
Interjú az országos tanfelügyeleti kézikönyv szempontjai alapján
• A fenntartó képviselője,
• Az intézmény vezetője,
• Apedagógusok,
• A szülők képviselői .
A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése folyamatos megfigyeléssel
Az intézmény ellenőrzésének további sajátos területei a Pedagógiai Program mellékletében található, a
nevelőtestület által elfogadott szempontrendszer, valamint a kialakított szokás - és szabályrendszer
alapján történik. Az intézményi önértékelés a nevelési oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján készített
Belső Önértékelési Szabályzatban meghatározottak szerint történik.
A jutalmazás elvei
Odaítélésének intézményi feltételei
A tagóvoda egyéni arculatának, az Összevont Óvoda Pedagógiai Programjának megvalósítása
érdekében kifejtett magas színvonalú többletmunka végzés. A konkrét személyekre vonatkozó döntés az
Összevont Óvoda vezetője, általános helyettese és helyettese, valamint a tagóvoda-vezetők hatáskörébe
tartozik, a belső ellenőrzés értékelés és a tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeit figyelembe véve a
nevelőtestület által elfogadott feltételek (indikátorok) alapján.
Az értékelés alapelvei:
• Szolgálja az intézmény kiválóan dolgozó pedagógusainak és más alkalmazottainak
elismerését.
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Segítse az intézményen belüli demokrácia erősítését, a szakmai szervezetek bevonásával,
valamint a szülők véleményének figyelembevételével.
A meghatározott bériömeg ésszerű felhasználása.
A minőségi munka megítélése összhangban legyen az eredmény-eredményesség mérésével.

Céljaink:
0
a Pedagógiai Program taiialmával, céijaival összhangban lévő feladatok magas színvonalú
feladatvégzésének erősítése. A munkateljesítmény ösztönzése.
A jutalmazás elvei
Az 6vodapedag6gusok tekintetében
• a szakmai munkaközösségekben való aktív, alkotó részvétel,
• írásbeli feladatok elkészítésének igényessége: elemzése, összegzése, átfogó, óvoda arculatára
szabott, minőségfejlesztést eredményez,
• igényes, naprakész tanügy- igazgatási dokumentáció vezetése,
• tevékeny részvétel a szakmai munka taitalmi megújításában: a PP- beválás folyamatos
vizsgálatában,
• az Összevont Óvoda és a tagóvoda kapcsolatrendszerének működtetésében betöltött
kiemelkedő szerep, az intézmény magas színvonalú képviselése az óvodán kívüli
rendezvényeken és a médiában,
• az Összevont Óvoda és a tagóvodáinak érdekeinek megfelelő tanulmányok folytatása, illetve
sikeres befejezése,
• továbbképzéseken, módszertani rendezvényeken, szakmai konzultációkon való részvétel,
eredményeinek, szakmai tapasztalatainak magas színvonalú és hatékony intézmén:, i
hasznosítása,
• pályázatokon való aktív részvétel,
o
bemutató tevékenységek, előadások tartása,
o
egymás szakmai tevékenységének, gyakorlati munkájának megismerése,
• az Összevont Óvoda és a tagóvoda egyéni arculatának, jó hírnevének alakításában való aktív
részvétel,
• az intézményi Pedagógiai Program megvalósításában kifejtett magas színvonalú munka,
o
szakmai munka kiemelkedő szintű - hosszú távú - teljesítése,
• többletmunka, többletfeladat vállalása, végzése,
• szakmai önfejlesztés igénye, új pedagógiai, módszertani eljárásokra nyitottság, ezek
alkalmazása a gyennekek fejlesztése érdekében,
• pozitív emberi magatatiás, kapcsolatalakító képesség (gyerekekkel, szülővel , munkatársakkal)
kontliktuskezelések pozitív irányítása, segítségnyújtás, munkafegyelem.
• döntésének előkészítésében, véleményezési és javaslattevő jogkörrel részt vesznek:
• tagóvoda-vezető és helyettese,
• Közalkalmazotti Tanács elnöke.
A javaslattétel időpontja: A nevelési évet záró értekezletre írásos javaslatok átadása a vezető részére.
A nevelési évet nyitó értekezleten történik a közlésének időpontja. Javaslattételi lehetőséggel élhet
minden óvodapedagógus a kidolgozott elvek alapján.
A jutalmazással kapcsolatos szabályok
• bizonyítási idő- egységesen 6 hónap (új kolléga és GYES-ről visszatérő kolléga esetében is),
• ha a felsorolt szempontok közül legalább 5 feltételnek megfelel,
• a külön díj azásos megbízatások végzése nem szempont a megállapításnál,
• egy nevelés i évre szól, meghosszabbítható.
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Nem pedagógus alkalmazottak kereset-kiegészítésben részesülhet a következő esetekben:
o
Új módszerek, ötletek kipróbálása, megvalósítása, továbbadása.
• Bemutatók tartása.
e
Tevékenységével emeli és erősíti az óvoda elismertségét.
o
Pályakezdők szakmai segítése.
• Olyan óvodai munkában való folyamatos aktív részvétel, amely nem kapcsolódik a
munkaköréhez.
• lntézményszintü rendezvények szervezése és megvalósítása, ezeken való rendszeres aktív
közreműködés, munkaidőn túli feladatvégzéssel.
• Gyermekközpontú szemlélet a gyakorlatban.
• Szülőkkel kialakított partneri kapcsolat.
• Példamutató munkafegyelem, megbízhatóság, pontosság, alaposság.
• Aktív részvétel a helyettesítésekben, feladatvállalási készség, többletmunka felajánlása.
• Egyéniségével, emberi magatartásával hozzájárul ajó munkahelyi légkör kialakításához, a
hannonikus együttműködéshez, életvitele példaértékű .
A differenciált odaítéléséről e szabályzat alapján az Összevont Óvoda intézményvezetője, az általános
helyettes és a tagóvoda-vezető dönt.

intézményvezető

S. Hagyományok
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 szükebb és tágabb környezethez fűződő pozitív viszony
alakulását, a népi kultúra ápolását A felnőtt közösségekben hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös
megbecsülés értékeinek erősítéséhez.
Az óvodai ünnepeket, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan az Összevont Óvoda
Pedagógiai Programja tartalmazza.
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos felelősöket a
tagóvoda nevelőtestülete az éves munkatervében határozza meg, melyet a tagintézmény évente,
elektronikus formában az óvoda honlapján is megjelentet. A felelősök a rendezvényekre vonatkozó
feladatterveiket a munkatervben jelölt határidőre elkészítik, és tmialmuk 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
fonnálására szolgálnak. Az ünnepek, megemlékezések, a hagyományok ápolása, bővítése az intézmény
jó hírnevének megőrzése az óvodai közösség minden tagjának kötelessége.
Az ünnepek, megemlékezések, mindenkor a gyennek 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
Összevont Óvoda és tagóvodai éves munkaterv határozza meg.
Hagyományok
• A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának feladata,
tagjai közremüködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai
fennmaradjanak.
o
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének
megőrzése, növelése.
A hagyományápolás eszközei:
o
Ünnepségek, rendezvények,
o
Egyéb eszközök (pl. kiadványok),
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o
o

•

Az intézmény hagyományai érintik:
az intézménybe járó gyermekeket,
a dolgozókat,
a szülőket.

A hagyományápolás érvényesülhet az intézmény
• jelkép használatával,
• gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével,
• az intézmény belső dekorációjával.
A tagóvoda nevét jelképező, logó megjelenítésének formái
• pólón,
• sapkán,
• zászlón,
• leveleken,
• meghívókon.
• Rendezvényeken, kirándulásokon, közös óvodai ünnepeken szorgalmazzuk a tagóvoda nevét
jelképező, logó megjelenítésének formáit pólón, sapkán, zászlón, leveleken, meghívókon.
A tagóvodai nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is
Felnőtt

•
•
•
•
•
•
•
•
•

közösségek hagyományai
a tagóvoda nevelési évnyitó értekezlet az óvoda alkalmazottainak részvételével minden év
szeptember 1-ig,
nevelési évzáró értekezletek az óvoda alkalmazottainak részvételével minden év június 20-ig,
szakmai napok, továbbképzések, konferencia,
házi bemutatók,
pedagógusnap,
nevelési évet záró értekezletek tagóvodánként, az óvodák nevelőtestületének részvételével
minden év június 20-ig,
szakmai napok, továbbképzések, bemutató foglalkozások,
felnőtt közösségek „csapatépítő" éves kirándulása,
a tagóvoda-vezetők munkaközössége, és más szakmai munkaközösségek a munkatervükben
meghatározottak szerint tartanak értekezletet, tanácskozást.

A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoport megünnepel az intézményben :
tagintézrnényenként változhat, kizárólag a Pedagógiai Programmal összhangban.
A tagóvodák az éves munkaterv és a Programterv szerint állítják össze ünnepeiket, mely ünnepek és
programok nyilvánossá tételéről a helyi nevelőtestület határoz.
Az óvoda minden dolgozójának kötelessége a készülődésben , ünneplésben részt venni.
Az intézmény lobogózásának eljárásrendje
A 2000. évi XXXVIII. tv. Módosított 1995. évi LXXVIII. tv. valamint a végrehajtása tárgyában 2000.
VH. 20-án hatályba lépett 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet é1telmében ,,A nemzeti lobogót
állandóan kitűzve kell tartani ." A kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről
előírja a középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel lobogózás szabályait. A
zászló állandó minőségének megtartásáról a tagóvoda- vezető gondoskodik.
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6. Az intézményi óvó,

védő előírások

6.1. Gyermekbalesetek
Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi felügyeletét a Fenntartó Önkormányzat és
a házi gyermekorvosi . szolgálat közötti megállapodás keretében a védőnő látja el. A kötelező
védőoltások az óvodában nem adhatók be. A gye1mekek egészségügyi státuszvizsgálatát nem az
óvodában végzi az orvos. Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendjére vonatkozó szabályozást az
óvoda Házirendje tartalmazza. Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi felügyeletét
a fenntartó önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás keretében a védőnő
látja el nevelési évenként az éves m'unkatervben meghatározott időpontban. Évente egy alkalommal
fogorvosi, szemészeti és hallás szűrés történik. Az iskolai beiratkozás előtt kötelező egészségügyi
vizsgálatokat a gyermekorvos a rendelőben végzi a szülő felügyelete mellett. Amennyiben az orvosi
vizsgálatok elvégzéséhez a szülő nem járul hozzá, erről írásban kell nyilatkoznia.
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok
A tagóvoda-vezetők felelősek a tagóvodában a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek a
megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért.
Minden óvodapedagógus a köznevelési törvényben előírt feladatát képezi, hogy a rábízott gyennekek
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.
o
Baleset esetén a szükséges intézkedések megtétele és dokumentálása.
o
Körültekintő játékvásárlás, használati utasítás szerinti alkalmazás.
o
Kirándulások biztonságos előkészítése, a buszkirándulást a mindenkori balesetvédelmi
előírások alapján történő megszervezése /biztonsági öv, érvényes igazolás az autóbusz
műszaki állapotáról/.
o
Az óvó, védő előírások figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra az általa
készített, használt pedagógiai eszközöket.
o
Szülők tájékoztatása a gyerekek ruháiban, ékszerbasználatában és játékaiban rejlő baleseti
forrásokról.
o
Szülők hozzájárulásának igénylése tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz, valamint
minden óvodán kívüli tevékenységhez (dokumentálja, és a házirendben szabályozza).
Az Összevont 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.
o

A tagóvodákban egésznapos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell megszervezni a
gyermekek tevékenységét, az óvó, védő előírások figyelembevételével.
Az óvodapedagógusnak fel kell hívni a gyennekek 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),
o
ha az utcán közlekednek,
• ha valamilyen rendezvényen vesznek részt,
• ha a közeli építkezést stb. látogatják meg,
o
és egyéb esetekben.
A tagóvoda vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi
ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell, a szükséges intézkedéseket megteszi.
o

•

74
Minden pedagógus feladata, hogy a veszélyfo1Tást a
intézményvezető és/vagy helyettese felé.

tagóvoda-vezető

felé jelezze, aki továbbítsa az

A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, az ellenőrzésbe
bevont személyeket.
Az óvoda csak

megfelelő minősítési jellel

ellátott játékokat vásárol.

Az Összevont Óvoda dolgozóinak feladatai
A tagóvoda vezetőjének feladatai az alábbiak:
• Ellenőrizze, hogy az intézmény területén a gyennekekre 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 gyem1ekek 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.
A tagóvoda vezetőjének felelőssége:
• hogy az óvodában keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály
felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, fe1újítási, javítási munka
kivételével nem végezhető,
o
hogy az intézmény területén a gyennekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a
legszükségesebb időtmiamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az
azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet,
o
hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen - az
aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével,
o
hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak be,
o
a gyennekbalesetek 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 ísme1ietni kell,
• évente az intézmény egész területe felmérésre kell, hogy kerüljön a védő, óvó intézkedések
szükségessége.
Az Összevont 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
gyem1ekekben 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 gyem1ekek biztonságra törekvő viselkedését.
o
Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések
használatára, kezelésére.
• A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azok11oz a gyennekek ne férhessenek hozzá.
• Javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére.
• Munkaterületükön fokozott óvatossággal jáijanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi
épségére.
• Veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb.
• A gyermekek és a tagóvoda-vezető figyelmét folyamatosan fel kell hívni a veszélyhelyzetekre.
• Az azonnali veszélyelhárítás a baleset megelőzése érdekében.
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o

Az óvodapedagógus a foglalkozásokra csak olyan saját készítésű és kereskedelemben 1:,,yártott
eszközöket vihet be a gye1mekeknek, amely megfelel ajogszabálybanjelzett megfelelőségi
követelményeknek.

Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok
Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét
esetén:
o
a sérült gyermek elsősegélyben részesítése,
• a szülő azonnali értesítése,
• szükség esetén orvos hívása,
• ha a gyermek szállítható, akkor a szülővel való egyeztetés után orvoshoz szállítás,
• a balesetet, sérülést, okozó veszélyforrás a tőle telhető módon történő megszüntetése,
• a gyennekbalesetet azonnali jelzése kell az óvoda vezetőjének és a szülőnek.
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:
o
a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi
épségére,
• a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják (karbantartó helyiség, tisztító szertár).
• a munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgokat csak a munkáltató
engedélyével vihetik be.
A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítéséért a tagóvoda-vezető
felel, a végrehajtás a munkavédelmi felelős feladata.
balesetet azonnal jelenteni kell a tagóvoda vezetőjének, az Összevont Óvoda
és fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú
munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
A súlyos

intézményvezetőjének

Az óvodai

nevelőmunka

egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a gyermekbalesetek
vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda Munkavédelmi Szabályzata, Tüzvédelmi
Szabályzata, a Kockázatbecslés értékelés szabályzata tartalmazza. Az óvoda Házirendje rögz.íti 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 a munkabiztonsági megbízott feladata.
megelőzésére

Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok:
• a baleset körülményeinek kivizsgálása,
• jegyzőkönyv készítés,
• bejelentési kötelezettség teljesítése.
Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások:
• azonnali jelentési kötelezettség a fenntartó felé,
legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a baleset
körülményeinek a kivizsgálásába,
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a baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülői szervezet képviselőjének
részvételét.
A munkabiztonsági megbízottnak különleges felelőssége, hogy
• gyennekbalesetet követően intézkedik annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne forduljon
o

elő,

•

az óvoda minden alkalmazottját tájékoztatja.

A rendkívüli esemény esetén szükséges

teendők

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható
es.e ményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek és
dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek számít különösen:
0
a tűz,
• az árvíz,
• a földrengés,
• bombariadó .
A rendkívüli helyzetekre vonatkozó részletes
Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

előírásokat

a Honvédelmi Intézkedési Terv, illetve a

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az
intézményvezetőt, aki
• a rendkívüli esemény jellegének megfelelően haladéktalanul értesíti:
o
az érintett hatóságokat,
• a fenntartót,
• a szülőket;
o
megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók védelmét,
biztonságát szolgálja.
• Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor a pedagógusok
bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.
Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény kiürítéséről,
amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy történjen.
6.2. Munkavédelem
A Munkavédelmi Törvény előírja, hogy minden dolgozó a munkavégzés során köteles mindent
megtenni, hogy:
• saját és munkatársai
• a munkaterületén dolgozók
egészségét és testi épségét megóvja a munkahelyen és munkaterületen előforduló káros hatásoktól.
Az erre vonatkozó elő írásokat az intézmény Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza, a feladatok
koordinálását a munkavédelmi felelős végzi.

Általános előírások, amik az intézmény minden dolgozójára vonatkoznak:
A dolgozó köteles tevékenyen részt venni és közreműködni a munkabalesetek és a foglalkozási
megbetegedések megelőzésében, ezen belül:
•
•
•
o

•

A munkaköréhez szükséges szakmai és az azzal kapcsolatos munkavédelm i ismereteket
elsajátítani, valamint azt a munkája során alkalmazni.
A munkaköre betöltésének orvosi vizsgálaton részt venni, ha arra utasítást kap.
A dolgozó köteles a munkahelyén előírt időben megjelenni munkaképes állapotban, és ott a
biztonsági előírások betartásával munkát végezni.
A munkakezdéskor a munkavégzés alatt biztosítva legyen a munkára képes állapot valamennyi
követelménye
Minden dolgozó számára kötelező részt venni évente egyszer egészségügyi-alkalmassági
vizsgálaton, ami közös megállapodással köttetett a Budapest Főváros XV kerületi
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Önkormányzat Egészségügyi Intézményével ( 1152. Bp. Rákos u. 77/A. Dr. Sólyom Olimpia
Főigazgató főorvos képviseletében).
6.3. Tűzvédelem:
A Rákospalotai Összevont Óvoda Tűzvédelmi Szabályzahíban foglaltak az intézmény minden
dolgozójára kötelező érvényűek ! (Lásd. Tűzvédelmi Szabályzat).

Az intézményben minden éven minden dolgozó tűzvédelmi oktatásban részesül, amelyet megismerési
nyilatkozattal ismer meg és fogad el. Az oktatáson elhangzottak mindenki számára kötelezőek.
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt, tüzet közvetlen
felettesének jelenteni. A tagóvoda-vezető dönt a szükséges intézkedésekről , az Összevont Óvoda
vezetője és a Fenntartó értesítéséről. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési
rend szerint kell eljárni. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős még az óvodatitkár. A
rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
• az Összevont Óvoda vezetőjét,
o
tűz esetén a tűzoltóságot,
• robbantással tö1ténö fenyegetés esetén a rendőrséget,
• személyi sérülés esetén a mentőket,
• egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító
szerveket, ha ezt az Összevont Óvoda intézményvezetője szükségesnek ta1tja.
A tíízriadó tervet és a bombariadó tervet az óvoda alábbi helyiségeiben kell elhelyezni:
• óvodatitkári szoba,
o
felnőtt öltözök.
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'VU. Zíxó renderkezések
A.

Szervezeti

és

MCtködési

Szabályzat elkészítése a Rákospalotai Összevont Óvoda
az óvoda nevelőtestülete fogadja el, az alkalnrn:z:otti közösség és a
szü lői szervezet véleményének figyelembevételével, amely az intézményvezető jóváhagyásáv al válik
érvényessé.
íntézrnéoyvezetőjének felelőssége,

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező,
megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.
Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfe lel ően.

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a fenntartó, a
közösség és a KT elnöke és a jogszabályi kötelezettség.
;i.2 SZMSZ

"

0

o

nevelőtestület,

a szülői

nyilvánosságá:

A hatályba lépett SZMSZ-t meg ke li 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.

Z.,ill,ADÉK:
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Rákospalotai Összevont Óvoda alkalmazotti közössége
hagyta jóvá.
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ELŐSZÓ

Kedves

Szülők!

Az óvoda nyugodt, deríis, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával kiegészíti az óvodás korú
gyermek családban történő nevelését.
Óvodai nevelésünk célja a gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlesztése az egyéni fejlellségi
szintnek, valamint az eltérő fejlődési ütemnek aj1gyelembevételével.
Óvodáinkban építünk sokéves hagyományainkra, a szülői és partneri igényekre. Olyan célokat
tiíziink magunk elé, amelyek támaszkodnak a családi nevelésre, tisztelik a gyermekeket és jogaikat,
teret engednek alapvető igényüknek, a játéknak a kielégítésére.
lvfunkánk során arra törekszünk, hogy a családi nevelést kiegészítve, irányított neveléssel,
maradandó emberi értékeket alapozzunk meg.
Ahhoz, hogy gyermekeink nyugalmát, biztonságát,fejlődését az óvoda megfelelő módon biztosítani
tudja, ké1jiik Önöket, hogy az alábbiakban részletezett házirendünket. szíveskedjenek megismerni,
és a benne foglaltakat betartani!
A házirendben meghatározásra kerülő szabályok, eljárások az óvodába történőjogszerű belépéstől
az óvoda jogszerű elhagyásáig terjedő időre, és a pedagógiai programban, a szülők
jóváhagyásával, hozzájárulásával elfogadott óvodán kíviil/beliil szervezett tevékenységekre
(kirándulás, közlekedés, színházlátogatás, sporttevékenységek) egyaránt érvényesek.
/Balla Béláné

intézményvezetői
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1. BEVEZETO RENDELKEZESEK

A házirendet az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A Házirend
elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol.

2.1.A Házirend jogszabúlyi alapja:

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
- 229/2012 (VTII. 28.) Korm. r. a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról,
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI. R. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról,
- 1997. évi XXXI. tv. a Gyerr:nek védelemről és gyámügyi igazgatásról,
- 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kite1jesztése érdekében
történő módosításáról,
- 328/2011. (XII. 29.) Konn.rendelet.
továbbá az óvoda dokumentumai:
Az intézmény Alapító Okirata,
Szervezeti és Működési Szabályzata,
Pedagógiai Programja
Belső Ellenőrzési Csoport

Nyilvánossága

Nyilvánossága:
- Az elfogadás után a tagintézmények valamennyi csop01tja megkapja.
- A Rákospalotai Összevont Óvoda honlapján (www.rakospalotaiovi.hq} egy-egy példány a
tagóvoda-vezetői irodában, valamint az óvodai csoportokban megtekinthető.
- Tájékoztatás kérése a házirenddel kapcsolatban az intézményvezetőtől, az intézményvezető
helyettesektől, a tagóvoda vezetőjétől és az óvodapedagógusoktól lehetséges.

86
2.2.A Házirend hatálya

A házirend hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, alkalmazottra,
gyermekre, azok sziileire, hozzátartozóira, pedagógusra és az óvodába látogató személyekre
egyaránt. A Házirend szabályait kell alkalmazni az intézményi ingatlanok teljes területén, valamint a
pedagógiai program alapján szervezett külső programok helyén.

o

a1
a1
a1

A házirend hatályos napi viszonylatban az intézmények létesítményeibe való belépéstől a
létesítmények jogszerű elhagyásáig.
A házirendet a nevelési év elején felül kell vizsgálni.
A házirend módosítását kezdeményezheti, akinek jogát vagy jogos érdekét sétti a házirend.
A módosítás iránti kérelmet az intézmény vezetőjének címezve, írásban lehet benyújtani.
Tmtalmazva a módosítani kívánt rész megnevezését és a javasolt módosítást. A kérelmet az
intézmény vezetője bírálja el, írásos választ tartalmazó határozatban, a kérelem beérkezését
követő 15 napon belül.

2.3. A Házirend célja:
@

G>

A házirend a különböző szabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének
helyi gyakorlata, az intézmény működésének belső szabályzója.
A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a
nevelés és oktatás zavaitalan megvalósulását, valamint a gyerekek közösségi életének
megszervezését.

2.4. Nyilvánosságra hozatal
A házirendet nyilvánosságra kell hozni. A házirend megismerését az intézmény dolgozói, valamint az
új szülök írásos nyilatkozattal igazolják. A házirend a nevelőtestület elfogadásával, a szülők
egyetértésével, a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

A házirend az óvoda dolgozóira és a szü.lökre egyaránt kötelező
A házirend érvényesülésének figyelemmel kísérése az

érvényű.

intézményvezetőnek, óvónőknek,

dajkáknak, valamint a szülőknek egyaránt feladata.

A házirend elektrnnikus fo1mába11 is

elérhető :

www.rakospalotaiovi.hu weboldalon.

Példányokat kapnak:
szlilői szervezet
közalkalmazotti tanács
0
vezető beosztású alkalmazottak
A házirend egy-egy példányát k.i kell függeszteni az alábbi helyeken:
e

„

Szövőgyár

úti óvoda:

földszinti aula
Nevelői

szoba

Csoportszobák
Régi Fóti úti óvoda:

Nevelői

szoba

Csop01tszobák
Vácrátót téri óvoda:

Nevelői

szoba
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Csoportszobák
Klapka utcai Óvoda:

Nevelői szoba
Csoportszobák öltözői
Emeleti faliítjság

Bocskai utcai Óvoda:

Nevelői szoba
Gyermeköltöző hirdető

táblája

Folyosói faliújság
Mozdonyvezető Óvoda:Nevelői szoba
Csoportszobák
Szülői

híradók

3. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE

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

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Ebből

a szorgalmi

időszak

szeptember 01-jétől május 31-ig zajlik. EJTe az időtmtamra vonatkozik az óvodakötelczettség a
törvényi előírásoknak megfelelő életkorban.
Óvodánk munkanapokon 6-18 óráig tart nyitva. Az óvodák teljes nyitvatartási idejében
óvodapedagógus foglalkozik a gyennekekkel.
A fenntartó döntése a laP,ján, a nyár folyamán az intézmények, 5 hétig zárva tartanak.
A zárás idejéről minden évben február15-ig hirdetményben é1iesítjük a szülőket. A zárás ideje
alatt-maximum 2 hétre- a szülő kérheti gyermeke efüelyezését, valamelyik tagintézményünkbe.
Június 1-és augusztus 31 között a gyermekeket összevont ügyeleti csoportokban helyezzük el.
A nyári napirendet az egész napos levegőn tartózkodásra építjük.
A téli zárás (a két ünnep között) a Fenntartó engedélyével történik a kerületi ügyeletes óvodában
lehetőség van az arra rászoruló gyermekek elhelyezésére.
Ügyelet minden reggel:
Régi Fóti Óvodában:
6.00-7.00 óráig
Vácrátót téri Óvodában:

6.00-7.00 óráig

Szövőgyár Óvodában:

6.00-7.30 óráig

Klapka Óvodában:

6.00- 7.00 óráig

Bocskai Óvodában:

6.00- 7.00 óráig

Mozdonyvezető Óvodában:

6.00- 7.30 óráig

Minden délután:
Régi Fóti Óvodában:

17 .00-18.00 óráig,

Vácrátót téri Óvodában:

17.00-18.00 óráig

Szövőgyár Óvodában:

16.30-18.00 óráig

Klapka Óvodában:

16.30-18.00 óráig

Bocskai Óvodában:

16.30-18.00 óráig
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Mozdonyvezető Óvodában:

17.00-18.00 óráig

a kijelölt csoportokban, két heti váltásban.

Nevelés nélküli munkanapok:
Nevelés nélküli munkanapokat évente 5 alkalommal engedélyez a 20/2012. {VIlI. 31 .) EMMI rendelet
3. § (5) bekezdése, erről előzetesen - szeptern berben - tájékoztatjuk a Szülői Szervezetet, illetve az adott
időpont előtt legalább 2 héttel a faliújságon meghirdetjük.
Ezeken, a napokon nem fogadunk gyermekeket az óvodában. Aki nem tudja gyermeke elhelyezését
megoldani, előre jelezve kérheti. Minden alkalommal, ha igény van, rá ügyeleti lehetőséget biztosítunk,
erről írásban kérdezzük meg a szülőket.

4. AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJE

Minden év május első hetében szervezzük meg a beiratkozást, a jegyző által kitüzött időpontban, amit
hirdetmény fonnájában kiteszünk az óvoda kapujára, valamint az óvoda honlapjára.
A beiratkozás során az alábbi dokumentumokat szükségesek leadni, illetve bemutatni:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata
nem magyar állampolgár esetén útlevele, regisztrációs kártyája
@
lakcímkártyája
o
TAJ- kártyája
G
a szülők lakcímkártyája.
Túljelentkezés esetén az óvodai felvételről felvételi bizottság dönt, melyet a Fenntartó hagy jóvá [Nkt.
49. § (2) bek.].
(!)

ll)

A

felvételről
o

G

o
Gt

az alábbi szempontok szerint hozza meg döntését:

elsőbbséget élveznek az alább megadott sorrendben a
az óvodakötelesek

következő

gyermekek:

a sajátos nevelési igényűek - abban az esetben, amennyiben az óvoda alapító
okirata megengedi az adott fogyatékosság típusa szerinti felvételt
akinek felvételét a gyámhatóság vagy a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi
a többi gyermek esetében a születési sorrend, azaz akik hamarabb töltik be aham1adik
életévüket.

1. § A nevelési-oktatási intézmények mííködéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VID. 31.) EMl\111 rendelet (a tov~lbbiakban: R.) 20. §-a a
következő (9) és (10) bekezdéssel egésziil ki:
,,(9) Az Nkt 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a
gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és
az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek
lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőzé,
három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha búrmcly körülmény alapján
arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási
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helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti
esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába
jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a
felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon beliil bemutatja a tcriiletileg illetékes védőnőtől
származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
(10) Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntal'tó által szervezett bizottság felszólítása
ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy
a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az élctvitclszcrűcn körzetben lakást családlátogatás
kezdeményezésével eIJenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett
bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyel'mek szülője vagy törvényes
képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a
gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek
alapján az óvodai fe]vétel megtagadható."

5. AZ ÓVODAI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

Törvény értelmében: a gye1mek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától - tanköt-elezettségük megkezdéséig- legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt. (Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 8. § (2) bekezdés]
Továbbá: az adott nevelési évben december 31 -ig, azon a napon, amikor a gyermek 3. életévét betölti,
veheti igénybe az óvodai ellátást.
Feltételei:
Q
ti)

G

A gyermek az óvodába felvételt nyert, és a szülő beíratta.
Ha a szülő az étkezési térítési dijat befizette az adott hónapra.
Az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves korig az alábbi feltételek alapján:
a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményben
javasolja a további óvodai ellátást.

„

Amikor a gyermek egészséges, és
óvodapedagógusnak.

erről

orvosi igazolást tud bemutatni a szülő az

6. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI:
s

•
"'
"'

A gyennek beiskolázásra kerül
Más óvodatípusba kerül szakértői vélemény alapján
Szülői kérésre egyéb okok miatt
Ha a gyennek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol (az iskolai életmódra
felkészítő foglalkozások kivételével) feltéve, hogy az intézményve_zető legalább 2 alkalommal
írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.

7. A BEISKOLÁZÁS RENDJE

l.
2.

Az iskolai beiratkozás minden évben április hónapban zajlik a törvényi előírásoknak
megfelelően .
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3.
4.

5.

Tanköteles korú az a gyem1ek, aki adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét.
Az óvoda a tanköteles korú gyermekeknek óvodai szakvéleményt állít ki, mellyel a szülök a
körzeti kijelölt iskolába, illetve a szülő döntése alapján egyéb választott iskolába beíratják
gyenneküket.
A mennyiben a gyermek fejlettsége nem éri el a szükséges szintet, vagy véleménykülönbség van
a szülő és a pedagógus között, megbeszélik, hogy Pedagógiai Szakszolgálat elé utaijuk-e a
gyermeket.

A tankötelezettség
o
e

e

o

kezdetéről

az intézmény vezetője döilt
ha a gyermek nem járt óvodába, iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság
az óvoda, iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a
szakértői bizottság dönt [Nkt. 45. § (4) bek.].
A gyermek utoljára abban az évben kezdheti meg a nevelési évet, amelyben a hetedik életévét
betölti.
A gyermek mindenek felett álló érdeke, hogy fejlettségi szintjének megfelelő iskolában kezdje
meg tanulmányait.

8. A GYEREKEK ÓVODAI ÉLETREND,JÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
1) Az óvodák 5 napos (hétfőtől-péntekig) 60 órás munkarenddel üzemelnek. Eltérő az óvodai
munkm·end, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a munkaszüneti napok rendje
is eltérően alakul.
2) Az óvodák egyéb rendelkezések szerint is zárva tarthatnak, melyről a szülők legalább 14 nappal
előbb hirdetés útján értesítést kapnak. Megfelelő gyenneklétszám esetén ügyeletet biztosítunk
egyik tagintézményünkben.
3) Az óvodák a tavaszi, téli szünetben, illetve munkanap áthelyezés esetén az igényeknek és a
gazdaságosság figyelembevételével tartanak nyitva.
4) A gyerekek, tartsák be az intézmény területeinek használati rendjét.
5) Az óvodai életben a pedagógus teljes figyelmére van szükség, ezért a pedagógust a gyerekek
közül kihívni nem szabad.
6) A gyermekek érkezzenek be az óvodába legkésőbb 8.30-ra. A később érkező gyerekek, úgy
kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe, hogy a megkezdett foglalkozást és egyéb
tevékenységet ne zavaiják meg.
7) A gyerekek az óvodába csak szülíí, vagy szülő által megbízott személy kíséretében
érkezhetnek, vagy távozhatnak. Az óvónő csak a csoportba bevitt, és az óvónő által átvett
gyennekért felelős.
8) Írásos nyilatkozat kell, ha a gyermeket más személy hozza és viszi az óvodába. a nyilatkozatot
az óvónőnek kell odaadni.
9) A gyennek óvodában tartózkodásának mmdmális ideje 10 óra.
10) Amennyiben a pedagógusban a gyermekkel kapcsolatos veszélyeztetettség gyanúja merül fel,
akkor a pedagógus az 1997. évi XXXI. Tv, 5 §-a szerint köteles eljárni.
11) Az óvodai zárási idő után, azaz 18 óra után az óvodában tartózkodó gyermekeknél a következő
a teendő: az óvónő a szülők által megadott telefonszámon megpróbálja elérni valamelyik szülőt,
ennek sikertelensége esetén a pedagógus kötelessége, hogy értesítse a XV kerületi
Gyámhatóságot, illetve FIÓKA Gyennekjóléti Szolgálatot (XV. kerület Kolozsvár u. 4/6 Tel:
410-0001)

9. A GYERMEKEK .JOGAI ÉS KÖTELESSÉGli:I
9.1. A gyermekek jogai (Nkt. 46§ (3))
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„

A nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék,
oktassák.
Nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján tfüiénik, mely szerint az
ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztos(tani kell a
foglalkozásokon való részvételét.
·
A gyetmek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben taitása érdekében nem vethető
alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide tartozik az étel
eröltetése, a levegöztetés megvonása is. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetés nem érheti.
Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidö,
étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig·
pedagógus felügyelete alatt áll.
Képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.
Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát az óvoda minden dolgozója
tiszteletben tartsa.
Cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja,
de a gyermek e jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda
alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek
művelődéshez, fejlődéshez való jogát. Ellenkező esetben jeleznünk kell a gycm1ekjóléti
szolgálatnak.
Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön.
Az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit, felszereléseit
ingyenesen, de rendeltetésszerűen használja, arra vigyáznia kell:
Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak
szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben
tartásában.

9.2. A gyennekek kötelessége

<íl

o

Tiszteljék pedagógusukat, dajkájukat és az óvoda többi dolgozóját. Ennek feltétele, hogy a
szUlők is együttműködjenek a tiszteletadás képességének kialakításában.
Betartsák a csoportban és az óvoda egészében kialak(tott szokásokat, szabályokat, melyek a
közösségi nevelés és a biztonságérzet kialakulásának elengedhetetlen feltételei.

10. A TÉRÍTÉSI
RENDELKEZÉSEK.

DÍJ

FIZETÉSÉRE

ÉS

VISSZAFIZETÉSÉRE

VONATKOZÓ

Az étkezési térítési díj megállapítása a Fenntartó döntési jogkörébe tartozik.

1) A gyermek étkezése az óvodában:

Az intézmények térítés ellenében napi 3x étkezést biztosítanak:
(tízórait, ebédet, uzsonnát.)

A Mozdonyvezető Tagóvodában a-tej - és lisztérzékenység, cukorbetegség és egyéb ételallergiai esetén
az eltérő - diétás étrend megrendelésére is lehetőség van. A ,,Diétás csoportba" tortát bevinpi tilos!
2) Étkezési térítési díj befizetése:

Az étkezési térítési díjat elöre kell befizetni.
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A térítési dijat az ezzel megbízott gazdasági ügyintéző szedi be a befizetési
napokon reggel 7-10-ig, számla vagy nyugta ellenében. A befizetés i naphoz
képest minden esetben egy pótnap áll rendelkezésre. Az étkezésre vonatkozó
térítési díjakra támogatást lehet igényelni.

Az étkezési díjkedvezmény megállapítása:
Az étkezési díjak befizetésének napjairól egy évre szóló,
kell kifüggeszteni az alábbi helyeken:
Q
@

intézményvezető

által jóváhagyott tájékoztatót

az óvoda bejárati fafüuságján
és a csoportos faliújságokon.

A tájékoztató tartalmazza:
a befizetési napok számát
o
befizetési időszak megjelölését
o
a napi térítési dijat
G

•
"'
o
o

„
e
<l)

Az étkezési díjak befizetésének helye:
Szövőgyár utcai óvoda: gazdasági ügyintéző irodája
Régi Fóti utcai óvoda: vezetői iroda
Vácrátót téri óvoda: vezetői iroda
Klapka utcai óvoda: óvodatitkár iroda
Bocskai utcai óvoda: óvodatitkár iroda
Mozdonyvezető utcai óvoda: óvodatitkár irodája

A reggel 9.00 óráig bejelentett lemondások másnaptól érvényesek, a lemondott napok a következő havi
befizetéskor kerülnek jóváfrásra.
Étkezési díjkedvezmények fonnái:
2015 . évi LXIII. törvény a gyermekek
törvényének az ingyenes óvodai és
módosításáról.

védelméről

bölcsődei

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési dU 100 %-át normatív kedvezményt kell biztosítani
(ingyenes étkezés) azon óvodai nevelésben részesülő gyennek után, aki:
o
G

"
G

G

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
tmtósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tmtósan beteg, vagy
fogyatékos gyenneket nevelnek.
Olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek,
olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdUjárulékkal csöldcentett összegének 130 %-át
olyan családban él, ahol nevelésbe vették.

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyennekvédelmi szakellátások térítési dfjáról és
az igény lés iikről felhasználható bizonyítékokról szóló konnányrendeletben foglaltak szerint kell
igazolniuk.
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Dijkedvezmény megállapítását kérheti a szíilő, ha változás történik a család összetételében, egészségi
állapotában, vagy a család anyagi helyzetében.
Fclülvizsgála t:
A rendszeres támogatások érvényességi határidejét nyilvántartásban rögzíteni kell.
Lejá1ta után az új határozatot be kell kérni.
A gyermekek születésnapjára behozott tmtáról, süteményről ké1jük az igazolást a származási helyéről,
szavatossági idejéről (ételmintát teszünk belőle el).
A le nem mondott étkezés az óvodából ne vihető el!
11. A GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK

1. Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, náthás, köhögő,
gyógyszert, láz- és köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyennek bevétele a
gye1mekkielégítő, mielőbbi gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében
tilos! Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
2. Amennyiben a szülő többszöri felszólításra sem viszi oi-voshoz betegség esetén gye1mekét, az
a gyermek veszélyeztetését jelenti, ezért köteles az intézményvezető a gyermekjóléti szolgálatot
é1tesiteni.
3.

Az óvodapedagógusoknak nem szabad otthonról behozott gyógyszert beadniuk a gyermeknek
a nap folyamán. Kivételt képeznek az allergia, bizonyos krónikus betegségek, amikor az
azonnali gyógyszerezés elengedhetetlen (pl. krupp, asztma ... ),

4. Az óvodapedagógus teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyennek esetén, hogy a
gye1meket haladéktalanul ellássa. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés,
lázgörcs esetén gondoskodni kell az orvosi ellátásról (mentő, orvos kihívása, a gyermek
elszállítása orvoshoz), és a szülőt értesíteni kell. Minden, az óvodában történt sé rülésről
feljegyzést készít az óvodatitkár.
5. Magas láz esetén az óvodában csak hütöfürdő alkalmazására van lehetőség (esetleges
gyógyszerallergia miatt!).
6. Egyebekben a Szervezeti- és

Működési

Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.

7. Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvodapedagógus megkezdi a láz csillapítását, majd
értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyenneket. Ezután a szülő gondoskodik az
orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek kizárólag orvosi igazolással jöhet újból óvodába,
az óvodapedagógus felelősséggel tartozik ennek betartásával kapcsolatban.
8. A szülő köteles minden esetben a hiányzás okát isme1tetni telefonon, esetleg interneten. Fertőző
betegség (bárányhimlő, kötőhártya-gyulladás, tetvesség ... ) esetén a szülőnek bejelentési
kötelezettsége van.
9. Betegség után kizárólag orvosi igazo lással jöhet a gyermek óvodába. Amíg a szülő az igazolást
át nem adta az óvodapedagógusnak, addig a 6ryermek a közösségbe nem vehető be. Az
igazoláson fel kell tüntetni a hiányzás időtartamát is.
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10. A szülő köteles bejelenteni az óvodapedagógusnak azokat a gye1mek egészségi állapotával
kapcsolatos információkat, amelyek adott esetben beavatkozást igényelhetnek (pl. epilepszia,
asztma, Krupp, allergia, vérzékenység, cukorbetegség . .. ). Az ebhez szükséges gyógyszereket
és a tennivalókkal kapcsolatos leírást köteles biztosítani a gyermek részére a teljes óvodai ellátás
időtaiiamában. Az óvodának át kell adni egy olyan személy telefonszámát, aki az adott esetben
a leghamarabb a helyszínre érkezik a gyenneké1t.

12.A GYT~RMEK MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.
2. Ha a gyermek az óvodában betegszik meg, gondoskodunk
legrövidebb időn belül értesítjük a gyermek szüleit. A
gyermekéért, és őt orvoshoz vinni.

szülő

elkülönítéséről,

köteles

mielőbb

és a lehető
megérkezni

3.

Az óvodaköteles gyermek esetében hiányzás után orvosi igazolás szükséges.

4.

Betegség esetén minden esetben orvosi igazolással jöhet újra óvodába a gyermek. Az orvosi
igazolásnak tartalmaznia kell a távollét pontos időtartamát [Nkt. 51. § (1) bek.].

5.

Ha a mulasztás utolsó napjától számított 2 héten belül az igazolás nem történik meg, a
mulasztást igazolatlannak kell venni.

6. A nemzeti köznevelési törvény szabályai szerint 2015. augusztus 31-ig abban az évben,
amelyben az 3. életévét betölti, a gyermek óvodaköteles, és napi négy óra időtartamban kell
részt vennie az óvodai életben a nevelési év első napjától kezdődően.

7. Egyéb esetben írásbeli felmentést kell kfrni az óvoda látogatása alól:
"'

Q

A gyermek 1-5 napos hiányzását előzetes írásos bejelentés alapján az óvodapedagógus
engedélyezheti.
Amennyiben a hiányzás meghaladja az 5 napot az intézmény vezetőjéhez kell a kérelmet
írásban benyújtani.

Igazoltnak tekintjük a gyermek hiányzását, ba:
0

a szülő írásbeli kérelemben bejelenteti, amit legkésőbb a hiányzást megelőző napon átad a
gyermeket nevelő óvodapedagógusnak az óvoda által használt (Házirend 1. sz. mellékelte)
nyomtatványon és az intézményvezető vagy a helyettes engedélyt adott a távolmaradásra,

e

a gyermek beteg volt, és az e szabályzatban meghatározottak szerint igazolja

o

a gyennek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem l1.1dolt kkkötelezettségének
eleget tenni.

Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.

Igazolatlan hiányzásnak minősül:

,,(4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése ahl}Jján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési
évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása
egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola
igazgatója - a gyea·mekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XJI. 23.) Korm. rendeletben
foglaltakkal összhangban - értesíti
a) úvodás gyermek esetén a gyermek tényleges
gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot,

tartózkodási helye szerint Hletékes
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(3) Az R. 51. §-a a következő (4b) és (4c) bekezdésekkel egészül ki:
,,(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a iíz nevelési napot, az óvoda vezetője a
mulasztásról tájékoztatja az általános szabályséiiési hatósúgot.
(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és
igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője
haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot."

13. ÓVÓ-VÉDŐ INTÉZKEDÉSEK INTÉZMÉNYÜNKBEN
A balesetveszélyt magában hordozó eszközök használatára vonatkozó szolcísok, szabillyok
leírása:
Belső
<1>

C!>

0

<B

Külső

tér:

Az épület folyosóin kulturált közlekedésre neveljük a gyermekeket. Ezt kérjük a szülőktől is.
A gyermek a csoportszobál csak az óvodapedagógus engedélyével hagyhatja el, még abban az
esetben is, ha a szülő vagy hozzátartozó megérkezett a gyem1ekért.
A csopo1tszobákban a zavartalan, nyugodt, balesetmentes játék feltételeinek megteremtése
érdekében az asztalok között nem szabad futkározni, kergetőzni .
A tevékenységekhez szükséges eszközöket a gyermekelmek rendeltetésszerűen kell használni.
Különösen fontos a vizuális eszközökkel kapcsolatos szokások betartása (pl. olló, ceruzák,
ragasztó).

tér:

o

A gyermekek nagymozgúsos játéka (labdázás, fogócska) nem zavarhatja más gyennekcsoportok
kialakult, elmélyült játékát.

,;,

A szülő az udvari élethez az évszaknak és időjárásnak
nem akadályozó ruházatot kell, hogy biztosítson.

o

A rajz, mintázás, kézimunka tere az erre a célra kijelölt udvari asztal. Az eszközöket a a
gyermekek kizárólag ülve, rendeltetésszerűen használhatják.

e

Aszfaltkrétával csak a kijelölt helyen rajzolunk·.

e

Az ügyességi játékokat (ugróiskola, ugrókötél, gumiszalag) a futótértiSl félrees6, az
óvodapedagógus állal kijelölt helyenjátszhatják.

<B

megfelelő,

a gyermek szabad mozgását

Kerékpározni, rollerezni az erre kijelölt helyen szabad, beta1tva a haladási irányt és követési
távolságot.

e

Az otthonról hozottjánnűveket az óvodában használni tilos!

"

Ezen eszközök tárolására

e

A mászóka alatt- használat közben - a másik gyem1eknek áthaladni, átfutni nem szabad.

e

A csúszdák csúszó felületén visszafelé haladni nem szabad. A
kezdheti meg a csúszást, ha az előtte lévő már lecsúszott.

•

Az óvó-védő intézkedéseket, a gyermekek egészségének és testi épségének védelmére
vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható
magatartásformát az első, óvodában töltött naptól kezdve folyamatosan ismertetjük.

e

Az óvoda udvara nem közterület, nem játszótér, ezért külső használók nem vehetik igénybe a
játékeszközöket és az udvart. Óvodásaink is a szülő megérkezéséig használhatják a játékokat.
A gyermekek az óvoda udvarán csak az óvónő felügyelete mellett tartózkodhatnak. Ké1jük,

lehetőségünk

nincsen.

következő

gyermek akkor
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hogy hosszabb beszélgetéssel itt se tartsák fel az óvónőket. Amennyiben a szülő a gyermeket
átvette, az átvétel után történt baleseteknél a felelősség a szülőt terheli!
a

A gyennekek kirimdulásokon, sétán és egyéb intézményen kívül szervezett programon,
valamint tömegközlekedési eszközön való részvételét a szülő írásbeli beleegyezésével
hitelesítse.

„

A gyennekek érdekében kérjük a szülőket, győződjenek meg an-ól, hogy a beléptető ajtó, illetve
a kapu minden esetben teljesen bezáródott-e?
szülőnek -

oi

A

"'

Tűz-

saját gyermeke érdekében - kötelessége az adatváltozást bejelenteni.

és Bombariadó, illetve rendlúviili esemény esetén az épületet a gyennekek a tűzvédelmi
szabályzatban és az SZMSZ-ben meghatározott menekülési útvonalon hagyják el. A
rendőrséget a 107-es telefonszámon az intézményvezető, helyettes, tagóvoda-vezető, vagy a
tüzet észlelő személy értesíti. Bombariadó, tűz, illetve katasztrófa esetén a gye1mekek
biztonságos elhelyezése a Kossuth utcai Általános Iskolában, a Károly Róbert Általános
Iskolában, Szent Korona Általános Iskolában és a Czabán Általános Iskolában.

Az intézmény gyermekvédelmi felelőséről, tevékenységéről, Jchetőségérő] minden nevelési év
elején a szülői értekezleteken adnak tájékoztatást az óvodapedagógusok.

14. A GYERMEKEK ÉRKEZÉSÉNEK, TÁVOZÁSÁNAK RENDJE
e

A gyermeket óvodába érkezésekor a szülő vagy hozzátartozó minden esetben személyesen adja
át az óvodapcdngógusnak, egyébként, ha a gyem1ek valamilyen oknál fogva nem megy be a
csop01tszobába, az óvodapedagógus nem tud a gyermek megérkezéséről, így felelősséget sem
vállalhat érte.

e

A tízóraizás 8.30-9.30 óra között zajlik. Ahhoz, hogy a gyermek az óvodában tízóraizhasson,
legkésőbb 8 óra 30 percig meg kell érkezni. Azon a napon, amelyen a csoport mozgás,
mozgásos játék tevékenységet tari, 8 óráig kell beérkezni. Ezek a rendelkezések azt a célt
szolgálják, hogy az óvodai tevékenységek zavarása nélkül érkezhessenek meg az óvodások
[20/2012. (VIII. 31 .) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdés] .

e

Ünnepek, családi rendezvények alkalmával az óvodapedagógus a gyermekért addig fele l, amíg
a szervezett rendezvényen a foglalkozást vezeti. A gyermek átvételét követően a szülő felel
gyermeke testi épségéért és biztonságáért, felelős a házirendben foglaltak betartásáé1t.

$

"'

a

~

Távozáskor az illemkódex szerinti köszönési fo1mulával búcsúzik el a gyermek a pedagógustól.
A gyermek addig nem távozhat a csoportból, míg az óvodapedagógus nem észlelte a gyennek
távozási szándékát.
Kérjük a szülőket, hogy írásban nyilatkozzanak, hogy ki viheti el a gyermeket az óvodából.
Válófélben lévő vagy különélő szülők esetében akkor tagadhatja meg a pedagógus valamelyik
szülőnek a gyermek elvitelét, ha atTól érvényes bírósági vagy gyámhatósági végzés szól.
Akadályoztatás esetén kérjük az óvodát értesíteni.
nem jön senki a gyermekért, a szülőt telefonon értesítjük, és a
megérkezni gyermekéért. Amennyiben ez több alkalommal előfordul, a
gyermek veszélyeztetése miatt jelzünk a gye1mekjóléti szolgálatnak.
Ha a zárás

időpontjáig

szlilőköteles mielőbb

15. A GYERlWEK ÁLTAL BEVITT JÁTÉKOKRA, ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
~

A gyennekek az óvodapedagógus engedélyével hozhatnak be a csoporlbajátékol<at.
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Q)

s

A gyermekek otthonról csak olyan játékszereket hozhatnak az óvodába, amely saját és mások
testi épségét nem veszélyezteti
A gyermekek nem hozhatnak be olyan játékot az óvodába, amely félelmet, undort keltő, vagy
oly mé1tékben elvo1tia a csoport figyelmét az óvodai játéktevékenységtöl, hogy az
veszélyeztetné az egészséges személyiségfejlődést.
A csoport óvodapedagógusai - a gyermekek és a csoport érdekeit szem előtt tmtva korlátozhatják köthetik, illetve megtilthatják az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges
tárgyak bevitelét. A:z óvodapedagógus saját hatáskörben dönthet erről.

•

Cl)

Amennyiben az előírt szabályozást nem tartja be a
az óvoda nem felel [Nkt. 25. § (3) bek.].

szülő

és a gyermek, a bekövetkezett kárért

Az otthonról hozott kerékpárokat, rollereket, az óvoda területén tárolni TILOS!

e

Nem szabad az óvodában ékszert viselni - kivéve a fülbevalót-, mert ez balesetveszély forrását
hordozhatja magában.

"'

A gyermek nem hozhat az óvodába mobiltelefont és egyéb informatikai eszközt (pl.
számítógép tablet, hordozható DVD-l~játszó, MP3 lejátszó), mivel ezek az eszközök nem
szükségesek az óvodai játéktevékenységhez.

"'

Az

óvónő

a veszélyesnek tartott játékot elveszi és délután, csak a

szülőnek

adja át.

16. A GYERMEK RUHÁZATA AZ ÓVODÁBAN
o

A gyem1eknek biztosítani kell csoportszobai, illetve udvari váltóruhát, cipőt (fontos az

•

egészségügyi és kényelmi szempontok betartása). Fontos, hogy kényelmes, könnyű, praktikus
ruhát hordjon; ezzel kapcsolatos javaslatainkról a szülői é1iekezleteken tájékozta~juk a
szülőket;
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o
G

"'

A ruházatot és lábbelit jellel ké1jük ellátni, és a kijelölt helyen elhelyezni, mert ez a gyermek
óvodai életét könnyíti meg;
Papucsot és mamuszt a balesetek elkerülése érdekében nem szabad hordani;
A gyermeket tisztán, ápoltan kell az óvodába járatni. Ha ez nem valósul meg, az veszélyezteti
a gyermek egészséges fejlődését. Erre felhívjuk a szülő figyelmét, s ha nem tfüténik változás,
abban az esetben a gyennekjóléti szolgálatnak kell jeleznünk.
Az

öltöző

tisztaságáért, a gyermekek ruháiért nem csak az 6-voda dolgozói, hanem a sziilők is

felelősek.
ei

A nem talált ruhadarabok kereséséhez minden esetben kérjék a csop01ihoz tartozó felnőtt
segítségét. A feleslegessé, használhatatlanná vált ruhadarabokat kérjük, hogy vigyék haza.

o

A gyermekek polcain, ruhás zsákjában élelmiszer tárolása TILOS!

e

Az óvodai rendezvényekre, ünnepekre az alkalomhoz illő öltözéket szíveskedjenek biztosítani.

17. ADATVÉDELEM
Az intézmény vezetője a köznevelési törvény 41. §-a szerint továbbíthatja az illetékes szerveknek a
gyermekek, illetve a felnőttek adatait. Az óvodai dolgozói nem adhatják ki a szülőknek más gyermek és
felnőtt adatait.
18. A SZÜLŐ KÖTELESSÉGE ÉS JOGA
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„

0

<1>

Kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez
szükséges feltételekről, és arról, hogy gyenneke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon
ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje
gyermeke fejlődését [Nkt. 72. § (l) bek. a) pont].
Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. A gyermek a
közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése é1telmében, abban az évben, amikor betölti az ötödik
életévét, az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint 2015. szeptember Ol-jétől hároméves kortól kötelező
az óvodába járás. A nevelési év első napjától (szeptember 01-jétől) óvodakötelessé válik, mely
szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. Amennyiben a szülő a
gyermeket másik óvodába kívánja átíratni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kémi. A
visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt.
Kötelessége, hogy tiszteletben tartsa az intézmény vezetőinek, pedagógusainak,
alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait, és tiszteletet tanúsítson irántuk [Nkt. 72. § (1) e)

pont].
o

A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a
gyennekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot
ellátó személyeknek számítanak.

o

A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat
intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson,
továbbá biztosítsa gyennekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő
foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére
a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha ennek nem tesz eleget, a jegyző kötelezi ·a szülők
kötelezettségének betartására.

e

A

szülő

joga a szabad óvodaválasztás (állami, önkormányzati, egyházi, magán). A gyenneket
abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője
dolgozik. A felvételről az intézmény vezetője, túljelentkezés esetén a felvételi bizottság dönt.
Az óvodaköteles gyermek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasítja vissza.
elsősorban

„

A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyermek felvételét az alábbi
esetekben:
- betöltötte a hannadik életévét és hátTányos

helyzetű,

- ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte,
- ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése, valamint aktuális év szeptember 1az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodaköteles, és az óvoda rendelkezik férőhellyel.

jétől
0

A szülő joga, hogy megismetje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját,
szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról;
az óvoda honlapján tájékozódhat. [Nkt. 82. § (4 §bek.], és az első szülői é1iekezleten röviden
ismetietni is kell;

o

Takarékossági okok miatt ké1jük a szülőket, hogy ameunyiben módjukban áll, az óvoda
honlapjáról történő letöltéssel ismerje meg a házirendet; erről a szülő írásban nyilatkozik a
beiratkozás alkalmával;

e

A szülő joga, hogy saját gye1meke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és
érdemi tájékoztatást, a gyetmek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon [Nkt. 72. § (5) bek.
b) pont].

0

e

A szülő joga, hogy az intézmény vezetője vagy a pedagógus hozz~járulásával és egyeztetésével
részt vegyen a foglalkozásokon [Nkt. 72. § (5) bek. e) pont].
A szülő joga, hogy kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban
tevékenyen közreműködjön [Nkt. 72. § (5) bek. e) pont].
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A szülő joga, hogy személyesen vagy képviselő útján - jogszabályban meghatározottak szerint
- részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában [Nkt. 72. § (5) bek. t) pont].

19. A CSALÁD ÉS AZ ÓVODA KÖZÖS NEVELÉSI ELVEINEK KIALAKÍTÁSA
0

Az óvodánkba járó gyermekeket ana neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket,
szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, és legyenek
képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne dmvasággal, erőszakossággal,
árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében ké1jük, hogy otthon is
ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.

Például:
o

0

Ne tegyenek a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére,annak
származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre;
Ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még ha előzőleg az Önök gyermekét érte esetleg
sérelem.

20. KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A
NEVELŐKKEL
0

Az

A szi.ilőknek lehetőségük van rá- és igényeljük is - , hogy az óvodában folyó pedagógiai munka
kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös
gondolkozást. Szükség van igazi, valós együttmüködésre, nyitottságra és őszinteségre.
Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az
óvodapedagógust, ha ez sikertelen, az intézmény vezetőjét, és velük közösen próbálják
megoldani a konkrét helyzetet.

együttműködésre

all<..almas fórumok:

e

szülői

o

munkadélutánok, nyílt napok, közös rendezvények,

o

egyéni beszélgetések, fogadóórák

e

az óvodapedagógussal való rövid, esetenkénti megbeszélések.

11

a

értekezletek

(vezetői,

óvodapedagógusi)

A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást
óvodapedagógusaitól vagy az intézményvezetőtől kérjenek.

csak

a

gyermek

saját

A gyermekeket a szeretet, védelem és gyermeki jogaiknak betartása illeti meg, amelyet egy
sem sérthet meg.

szülőtárs

Ké1jük a szillőket, hogy - se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű - beszélgetéssel az óvónőt a
gyermekkel való foglalatossága közben hosszabb időre ne voltják el a csopo1ttól, mert ez elősegítheti a
balesetek kialakulását!
Az Óvoda honlapján belül a szülőknek lehetősége van az óvoda SZMSZ, Pedagógiai Program,
Házirend, Munkaterv, Éves szakmai beszámoló, esetleges vezetői pályázat stb. az óvoda aktuális
eseményeinek, programjainak megtekintésére.
Továbbá lehetőségük van a szülőknek saját gyermekük
napló, valamint az étkezés lemondására.

fejlődésének

nyomon követésére, a mulasztási

21. AZ ÓVODA HELYISÉGEINEK REND.fi A SZÜLŐK SZÁMÁRA
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Az ÁNTSZ előírásainak figyelembevételével az óvoda helyiségeit (csoportszoba, felnőtt mosdó, udvar)
a szülők a következőképpen használhatják:
0

A csoportszobában való hosszabb tartózkodás (pl. nyílt nap, játszódélután stb.) idején ké1jük a
használatát.

váltócipő

szülők

az arra kijelölt felnőtt mosdót - a higiéniai szabályok

m

Az óvodai rendezvények idején a
betartása mellett - használhaiják.

o

Az óvoda egész területén - az udvaron is - tilos a dohányzás!

<!)

A font említett alkalmakon kívül a szülök az ÁNTSZ előírásainak megfelelően, a
csoportszobákban és a gyermekmosdóban nem tartózkodhatnak!

22. A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMONKÖVETÉSE

Óvodánk nevelő munkáját pedagógiai programja szellemiségének megfelelően végzi. A gyermekek
mérési eredményei, fejlesztési tervei a fejlődési naplóba kerülnek rögzítésre. Az egyéni
fejlődési napló a szülők számára nyitott dokumentum. A gyem1ekek fejlettségéről az óvodapedagógus
félévente tájékoztatja a szülőt, melyet a szülő az úgynevezett szülői ellenjegyzési lapon aláírásával
igazol. Az óvodapedagógus egyénre szabott fejlesztési ütemterv figyelembevételével végzi pedagógiai
munk~ját.
fejlődésének

23. A. ,JUTALMAZÁS ÉS A FEGYELIVIEZÖ INTÉZKEDÉSEK ELVEI, FORMÁI

ÉS ALKALMAZÁSA
Az óvodai életet, a foglalkozásokat oly módon szervezzük meg, hogy a szakmai követelményekben az Óvodai nevelés országos alapprogramjában és óvodánk Pedagógiai Programjában -- megfogalmazott
színvonalon eleget tudjunk tenni a gyermekek nevelésével, ellátásával és gondozásával összefüggő
feladatainknak.
Az óvoda teijes nyitvatartása alatt pedagógus foglalkozik a gyennekekkel. A fejlődésükkel, napi
tötiénésekkel kapcsolatos információt kizárólag az óvodapedagógusok adhatják ki.
A gyermekek értékelése:
A gyermekek optimális

személyiségfejlődésének

érdekében feladatunlmak tekintjük a:

GI

Folyamatos megerősítést, a pozitívumok kiemelését, a kiemelt-megtisztelő feladatadás;

<D

Tárgyi jutalomban nem részesítjük a gyermekeket;

e

0

<11

e

Kerüljük a büntetést, de a szélsőséges viselkedést nem engedjük meg a csopmtban, amennyiben
az a többi gyermek biztonságérzetét vagy testi épségét veszélyezteti;
Többszöri határátlépés alkalmával más játék-tevékenységet ajánlunk fel, vagy egy
kivonjuk a gyermeket a játékból;

időre

Ha a viselkedés olyannyira szélsőséges, hogy a többi gyermeket veszélyezteti, abban
az esetben a csopo,ton kívül nyugtatjuk meg a gyenneket;
A fegyelmező intézkedés mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére
irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéijük el és nem a gyermeket.

24. GYERMEKVÉDELEM

Intézményünk nevelőtestülete gyennekvédelmi feladatait a pedagógiai programban meghatározottak
szerint végzi, együttműködve a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Jegyzővel. Óvodánkban
gyennekvédelmi felelős tevékenykedik, aki segíti a csoportos óvónők munkáját, igyekszik megoldást
találni a szülők ilyen irányú problémáira.

]01
S:3errnélyesen. a követk.ezőkkeI fordu!tatnak hozz2 :
e,

Családot segítő intézmények,

0

Programok, j ogszabályok.

25. EGYÉB AZ IN'fÉZ1\1IÉNY BIZTONSÁGÁT GARUJTÁLÓ SZARÁLYOK
Az óvoda iránt érdeklődök az intézményvezető engedélyével, a csopon: életét nem zavarva
tmtózkodhatnak az épületben, illetve az udvaron .
o

Tűz-

és bombariadó esetén szükséges teendők fe lsorolása az intézmény szervezeti és
szabályzatában és a Házirend óvó-védő intézkedései alatt található.

működési

o

helyezhető el intézmé nyvezetői
engedéllyel, amely a gyermekek, illetve a csaíádok érdekeit pozitív módon szolgálja, illetve az
óvoda profiljával, tevékenységével, müködésével kapcsolatos. Elhelyezését az óvoda által
kijelölt óvodatitkár végzi.

/l.z intézményben kizárólag olyan reldámm1yag, kiírás

26. AZ ÓVODA ÉPD'-LETÉNEK HASZNOSÍTÁSA EGYÉB CÉLOKRA
Törvényi előírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz
szervezet nem működhet, ilyen je1legű tevékenység nem folytatható .

kötődő

27. A DOHJ\NYZÁS SZABÁLYAI
A törvényi

el őírások

értelmében az óvoda teljes területé11 tilos a dohányzás!

28. KÜLÖN SZOLGÁ..LTATÁSOK RENDJE
s

Pedagógiai programunk szellemiségéhez a gyennekek érdeklődésének és a szülők igényeinek
megfelelően igazodva önköltséges alapon kínálunk lehetőséget külön foglalkozásokra az óvodai
nevelési időkereten túl. A gyermekek részére nem kötelező !

"'

A szolgáltatás díját a szülők juttatják el a megbízottnak. A gyermekek átadása a szülőknek
vagy az óvónőnek a foglalkozást vezető felelőssége. Ha a szülő veszi át a gyermeket,
távozáskor az óvónőtől is köszönjenek el. A foglalkozáson történt baleseté1t az óvoda
fe l elősséget nem vállal. Külső helyszínre való elvitel csak a szülő írásos beleegyező esetén
történhet.
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Tájékoztatás az óvodai ne veléssel kapcsolatos járványügyi szabá lyokról

Az óvodák és bölcsődék újra nyitásáró l, va lamint a nyári taborok megszervezéséről szóló 215/2020.
(V. 20.) Korm. rendelet / megjele nt: 2020. május 22./ alapján a Rákospalotai Összevont Óvoda
Házirendje az alább iakka l egészül ki.
A koronavírus járvány terjed ésének megelőzése érde ké ben az alábbi járványügyi
betartásával egés zül ki a Rák ospa lota i Összevont Óvoda Házirendje.

megelőző

szabályok

Egészséges gyermek és dolgozó
Az elsődleges és legfontosabb mege lő z ő intéz kedés, hogy az intézményekbe kizárólag egészséges,
tüneteket nem mutató, gyer·mek veheti igénybe az óvodai nevelést. Az intézményben dolgozó
felnőttekre is vonatko zik, ho gy csa k egészségesen dolgozhatnak.
Kérjük, ennek fokozott betartását, betartatását!
Személyi higiéne
Kiemelt figyelmet ke ll fordítani a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjének betartatására,
melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés.
A gyermekekben egyre mélyebben kell tudatosítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír
zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell
mosni.
Fokozottan ügyelünk arra, hogy az óvodába érkezéskor, foglalkozások, étkezések előtt és után minden
gyermek alaposan mosson kezet.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi higiénéjének betartatására is, melynek érdekében
a dolgozók számára alapos, mi nden rész letre kiterjedő oktatás megtörtént.
Szellőztetés

Előnyben részesítjük a szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri játé kokka l gazdagított) foglalkozásokat.
Amennyiben lehetséges, a fog lalkozásokat udvaron, szabad levegőn tartjuk meg, a csoportok
egymástól történő elkülönítésével.

Zárt térben a kórokozók kon cen trációjának minimalizálása érdekében nagyon fontos a csoportszobák
fokozott és folyamatos szellőztetése.
Fokozott fertőtlenítés
Fokozottan ügyelni kell az in tézmé ny területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás
elvégzésére. A fert ő tlen ítő takarít ás so rán kieme lt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran
érintett felületek (ilyenek pl. az ojtókílíncsek, korlátok, víl/anykapcsolók, mosdók csapte/epei stb.)
vírusölő hatású szerrel fe rtőt l e nítésére kerüljenek.
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A gyermekek által ha sznált játéko kat, spo rtesz kö zöket, já tszótéri eszközöke t szinté n re ndszeresen
vírusölő hatású sze rr el ke ll fertőt l e nít e ni.
A gyerme kek a

k éz fe r tőt l enítő k

haszná la tát fe ln őtt felü gy el ete mellett végezzék.

Kiemelten kérjü k a bejára tnál e lh e lyezett érint és mentes
berendezés ha sználatát.

vírusölő

ha tás ú

kézfertőtl e n ítő

ad agoló

Kontakt usok csökkentés e
A kontaktusok csökke ntése ér deké ben a gyermekek átad ás a során a szülők lehetőleg a legkevesebb
ideig tartó zkodjan ak a bejárati áta dóban, és törekedjenek a védőtávol s ág beta rtására.
A térítési valam int az étke zés i díjak befizetése során kerülni kell a sorban állást. Javasolt a befizetést
olyan helyisé gben me gs zervezni, amely a gyerme kekkel történő kontaktust nem teszi lehetővé (pl.
külön bejáratú helyis ég) . A be fi ze tések esetén javasolt a ban ki átutalást előnyben részesíteni a
készpénzes befizetése kkel sze mb e n.
Étkeztetésre vonatkozó szabályok
Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a fo lyamatos fertőt l enítésére . A
felületek tis ztítás ako r ügye lni kell a környe zet vírus-mentességének a megorzesere, a
munkafolyamatok me gfe lelö szétválasztásával, valamint a gyakoribb fertőtlenítés bevezetésével.
Étkezés előtt és után kie melt figye lmet ke ll ford ítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy
kézfertőtlenítésé re.

Rendkívül fonto s a gye rm eke k által haszn ált edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő
hatásfokú fertőt l enítő moso gatá sa, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstő l
védett tárolása, önkiszo lgá ló re ndszerben történő tálalásnál az evőe s zközök, tányérok, poharak
gyermekek általi tapog atá sána k e lkerülése, pl. : evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával.
Teendő

beteg személy eset é n

Amennyiben egy gye rmekné l, vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt
különíteni, egyúttal értesíteni kell a megbízott orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a
további teendőkről.
Gyermek esetén a szül ő k é r te síté s éről is gondoskodni ke ll . A beteg gyermek fe lügyeletét ellátó
személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
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Szülői

tájékoztató a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdelcéber1 a gyermekek
fogadásáról és átadásáról

1. A gyermek óvodai napj3nak megkezdésekor a munkatársunl< a gyermeket az en-e
kialakított „zsiliprends 1.eren" keresztül fogadja a szülőtől.
2. A belépéskor fertőtlenítő lábtörlő használata kötelező.
3. Ivlun.katársunk a Jázm é rö használatával győződik meg a gyennek testhőmérsékletéről.
4. A. gyermeket a mun..katúrs átveszi a szülőtől és a kézfertőtlenítő használatát követően
bekíséri az öitözöbe . majd a csoportba.
5. Kérjük a szülőket , hogy a gyermek részére biztosítsanak tiszta ruhát, melyet az
érkezéskor a munkatársrészére átad.
6. A járványveszély időtartama alatt hatályba lévő házirendet elérhetővé tettük az
intézményi honlapon
7. Kérjük a szülőket. hogy az intézmény területén, a gyennekek átadásakor, átvételekor
maszkot viseljenek'

Az intézmény mindent megtesz a gyennekek és Önök egészségének védelme
érdekében:

-

Munkatársaink negatív teszttel rendelkeznek.
Minden munkatársunk egyéni véclömaszkot használ.
Naponta több alkalommal fortőtlenítün.k, a nap végén fertőtlenítő takarítást végzünk.
Az intézmény mun.katúrsai a járványügyi szabályokat betmiják és betartatják.
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30. ZÁRÓ REf\!DELl<EZÉSEI<:

,Jájékoztatás az óvodai neveléssel kapcsolatos járványügvi szabályokról"
Ezzel a tájékoztatóval kiegészült Házirendet a nevelőtestület elfogadta, és a Szü]ői szervezet
véleményezte.
Készítette: Balla Béláné

int ézményvezető

Véleményezte: Rákospalotai Összevont Óvoda Szülői Szervezete
Elfogadta: Rákospalotai Összevont Óvodu Nevelőtestülete
Érvényesség: A Házirend a tájékoztatóval rnódosuJ. Hatályba lépése : 2 020.07.01.
A fenntartó jóváhagyásától visszavo násig.

Hatálya kiterjed az óvodával jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekekre,
Érvényes az intézmény egész területén és a szervezett külső helyszíni foglalkozásokon.

Budapest, 2020.07.01

szülőkre.

LEGrrnv1Ac1ós ZÁRADÉK
A Házirend tekintetében véleményezési jogával élt az óvoda

szülői

szervezete.

Kelt: Budapest, 2020 . 06.26.
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1. számú függelék
Pmrnszkezelési szabályzat
A pHn:, szkezelési eljárás célja, hogy az óvodában történő nevelő-oktató munka, illetve a más
munkavégzés során felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten
lehessen feloldani.
Panasz:
e

Eljárást, állapotot vagy döntést kifogásoló, sérelmező olyan kérelem, amely intézkedéssel
párosul.

e

Általános jogorvoslati eszköz. A Közoktatásról szóló tv. 13 § (6) alapján bármely
érdeksérelemmel vagy jogsérelemmel kapcsolatosan az intézmény vezetőjéhez panasz
nyújtható be, szóban vagy írásban.

G

A panaszra az illetékes személy 15 munkanapon belül köteles választ adni, szóbeli

0

panasz esetén szóban, írásbeli panasz esetén írásban, a panaszt tevő személy személyétől
függetlenül.
Jogorvoslat:
<!)

<!l

Minden olyan kérelem, amely egy jogszabály (ilyen a Házirend is) alapján hozott döntés
megváltoztatására irányul. A jogorvoslat elnevezési tárgya lehet: panasz, kifogás, fellebbezés,
felszólalás, észrevétel, felülvizsgálati kérelem stb.
Döntés elleni jogorvoslati kérelem írásban ny(tjtandó be.

Jogorvoslat lehetőségéről, annak módjáról és formájáról mennyi időn belül, kinél kell benyújtani, hány
példányban stb.) a döntéshozónak kell tájékoztatnia döntésben érintett személyt. Az írásban érkezett
panaszokat és jegyzőkönyveket iktatni kell.
A panaszok kezelése az óvodások részére:
Menete:
1) Panaszt az óvodás gyennck törvényes képviselője tehet

2) Panasszal az
fordulni.

intézményvezetőhöz,

a csoport óvodapedagógusához, az óvoda

vezetőjéhez

lehet

3) Panasz esetén a panaszt fogadó személy egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a
probléma megnyugtatóan lezárul. Ha a panasz a csoport óvodapedagógusaihoz érkezett és azt
11ern tudják megoldani, közvetítik a panaszt az intézmény vezetője felé.
4) Az intézményvezető 3 munkanapon belül egyeztet a panaszossal. Szükség esetén türelmi
határoz meg (1 hónap).

időt

5) Ha az egyeztetést megnyugtató megállapodás zárja a türelmi időn belül, akkor a panaszkezelés
eredményesen zárul.
6) Ha a probléma ezek után is fennáll a panaszos jelentheti a fenntartónak.

2. sz. meBéklet
Szülői

kérelem, a gyermek igazolt hiányzásához

Alulírott, szülő, gondviselő, ezúton kérem . .. .. . ..... .. ... . ...... ........ ......... ... .. .... nevű gyermekemnek,
202 ................ hó ....... .. .... napjától- 202 ... .. ...... .hó . .. ....... napjáig, az óvodai foglalkozásról
való távolmaradásának engedélyezését!

Dátum: .. . ..... .. ..... .......... .. ... ... .. .
Aláírás: .. .. . ....... ..... . ...... ....... . . .. .
szülő, gondvis elő

A RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Címe: 1151. BUDAPEST,

Szöyőgyár

u. 24.

Tagóvoda neve, címe: ......... . ...... ... .. , .. .. ... .
OM azonosító 201545
vezetője

a 20/2012. (VIII. 31.) EMM1 rendelet 51. § (2) a) bekezdése* alapján
A hiányzó gyermek adatai

sorsz.

1.

Gyermek neve

2.

Oktatási azonosítója

3.

Az igazolt hiányzás ideje

-ig

-tól
1

A fenti

időszakra,

**házirendben meghatározottak szerint engedélyt adok a távolmaradásra, a

!tirínyzríst igazoltnak tekintem.

Dátum: ... ............................... ....................... .
Aláírás: ......... . .... ... ...... ... . .. .......... .. ...... .
intézményvezető

''20/2012. (VIII. J 1.) EMMI renddel 51. § ..(2) Ha a gycnnck az óvodai foglalkozásról, a tanuló a htnitási úniról és egyeb foglalkozásról,
valamint a kollégi umi foglalkozasról távo l marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a gye rmek, a tanuló- gyennek, kiskorú tanuló esetén a szü lö írásbeli kerelmére - a házirendb en meghatározottak
szerint engedélyt kapott a távo[niaradásrn,
b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazoija,
e) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb a!apos indok miatt nem tudott köte[ezettségé nek eleget
tenni,
**A Rákospalotai Összevont óvoda Hüz.irendjében meghatározottak szerint
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lVIunkaköri leírások
VEZETŐ HELYETTES I.

A l\!IUNKÁLTATÓ ADATAI
Munkahely megnevezése:
Munkahely címe:
Munkahely törzsszáma:
Munkakör FEOR száma:

Rákospalotai Összevont Óvoda
1151. Szövőgyár u. 24.sz
837864
851020

Munkavégzés helye:

Mozdonyvezető Óvoda Székhelyóvoda /tagóvoda/

A MUNKA VÁLLALÓ ADATAI
Neve:
Születési helye/ ideje:
Anyja neve:
Oktatási azonosítója:
Munkaköre:
Munkaideje:
Kötelező óraszáma:
Munkaidő

Intézményvezető

helyettes
40 óra/hét
10 óra/hét
(a fennmaradó a törvényi előírásoknak megfelelően töltendő le)
Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint
Távolléte az jntézmény SZMSZ- e szerint tötténik
az intézményvezető

beosztása:

Helyettesítője:

Közvetlen felettese:

A munkavállaló munlrnterülete a szervezeten beliil:
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség:

Szakirányú
A

felsőfokú

munkakörből

.

Nevelői

Cl

Vezetői

és a

végzettség és szakképzettség
betöltéséből

alkalmasság
képességek
szervező értékelő

9

Döntési,

11

Kapcsolatteremtő

•
•

•

adódó, elvárható magatartási követelmények:

képesség
képesség

Empátia
Emberismeret
Pedagógiai elhivatottság

1)

Kiegyensúlyozottság

11

•
•

Pontosság
Megbízhatóság
Türelem

•

Etikus magatartás
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A MUNKAKÖR CÉL.JA

A cél eléréséhez szifüséges feladatok, főbb tevékenységek tételes fclsorolúsa:

A Rákospalotai Összevont Óvoda vezetésének felelős tagja, aki munkáját munkaköri leírás alapján, az
intézményvezető irányítása alatt végzi, Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető
gyakoroija. Az intézményvezető- helyettes munkaköri leírását az igazgató készíti el.
Az

intézményvezető-helyettes

közreműködésével

o

o
G>

feladatait, közvetlen és a tagóvodák alkalmazott munkatársai

látja el.

a tagóvoda - vezetők
a munkaközösség vezetők
a nevelőmunkát segítő közalkalmazottak

FELADATAI:

„
0

e
a

o
e

a

e
@

o
e

•
•

Előkészíti - a tagóvoda vezetők bevonásával- az intézmény működéséhez szükséges
jogszabályban előírt belső szabályzatokat.
A tagóvoda vezetők bevonásával el<'Ssegíti a pedagógiai program minél hatékonyabb
megvalósítását.
Segíti az vezetői szintíí tanévnyitó és tanévzáró é11ekezletek szervezését,
A pályázatok elkészítésében tanácsot ad a tagóvodáknak.
Az intézményveze tő megbízása alapján képviseli az intézményt küls<'S szervek előtt.
Irányítja a rábízott óvodák szakmai munkaközösségek munkáját.
A tagóvoda vezetők által készített beiskolázási terv alapján elkészíti az Összevont Óvoda
továbbképzési és beiskolázási tervét.
Szervezi a központi továbbképzéseket, szakmai nevelés nélkülinapokat.
Részt vesz az igazgatóval a tagóvoda vezetők éves ellenőrzésében és é1tékelésében, a
teljesítményéitékelés kialakításában.
Átrnházott hatáskörben helyettesíti a vezetőt a tagóvoda vezetők minősítésében.
Átrnházott hatáskörben az aláírási jogkör gyakorlója
Feladatainak te1illeteí: szakmai, tanügy-igazgatási, gazdálkodási
Segít a költségvetés tervezésében a rábízott tagóvodák tekintetében

Az általános igazgatóhelyettes felelős:
• a pedagógiai munkáé1i,
e
a pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, valamint az éves beiskolázási terv
elkészítéséért,
a
a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért,
a
a tanügy-igazgatáson belül jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséért,
nyilvántai1ások vezetéséért,
• a belső szakmai pályázat kiírása és értékelése.

FELELŐSSÉGE:
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Az

intézményvezető-helyettes felelős:
o

o

"
~

o
&

o

a pedagógiai munkáért,
a pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, valamint az éves beiskolázási terv
elkészítéséért,
a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért,
a tanügy-igazgatáson belül jogszabályban előhi belső szabályzatok előkészítéséért,
nyilvántartások vezetéséért,
a belső szakmai pályázat kiírása és é1iékelése.
a takarékos gazdálkodásért
az ellátmány szakszerű felhasználásáért és elszámolásáért

Az összevont óvoda intézményvezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a
következő hatásköröket ruházza át az igazgató helyettesre:

0

0

e

~

„
$

.,
4)

<>

.,
e

•
•
I!)

Közvetlenül és felelősen irányítja a területén lévő szakmai munkaközösségek vezetőit és a
szakmai munkaközösségek munkáját.
Kapcsolatot tart a tagóvoda vezetökkel.
Előkészíti az intézmény müködéséhez szükséges jogszabályban előüt belső szabályzatokat.
Elősegíti a helyi pedagógiai útmutatók minél hatékonyabb megvalósítását.
Segíti az igazgatósági szintü tanévnyitó és tanévzáró é1tekezletek megszervezését
A pályázatok elkészítésében segítséget nyújt a tagóvodáknak.
Az intézményvezetö megbízása alapján képviseli az intézményt külsö szervek előtt.
A tagóvoda vezetők által készített beiskolázási terv alapján elkészíti továbbképzési és
beiskolázási te1vet, azt továbbítja az óvodaigazgatónak.
Ellenőrzi a tagóvoda vezetők tanügyi nyilvántartásának jogszabályban előírt feladatait .
Részt vesz a tagóvoda vezetők belsö ellenőrzésében.
A tagintézmény vezetőinek külsö tanfelügyeleti vizsgálata és minősítése elvégzésében való
szakmai közreműködés
az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben a mesterjelszó-kezelő
rendszer segítségével a tagintézmény vezető minősítő eljárása időpontjának rögzítése
Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg.
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkön-e.

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente egyszer kiterjed:
• a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására
e
a belső ellenőrzések tapasztalataira
• az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére
e
Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az intézményvezető megbízása alapján
képviseli az intézményt külső szervek előtt.
" Kiadmányozási joga: jelen szabályzat rendelkezései alapján

AZ ÖSSZEVONT ÓVODA INTÉZMÉNYVEZETÖ-HELYETTESE KIADMÁNYOZZA:
e

a megkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valamint egyéb kiadmányokat,
amennyiben azok kiadmányozását az óvodavezető nem taitotta fenn, és a1Ta más nem kapott
felhatalmazást,
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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

ALÁRENDELTSÉGE:
e

közvetlen felettese az

intézményvezető

IVIUNKAKAPCSOLATAI:
o

óvodavezetőveJ

o

vezctőtársakkal

o

tagóvoda-vezetővel

o

munkaközösség-vezetőkkel

"'

dajkákkal
pedagógiai munkát segítő személyekkel, intézményekkel.

0

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE:

Év végén - meghatározott szempontok szerint - az egész éves teljesítményét írásban

MUNKAKÖRÜLMÉNYEK
e1

e

Szabad hozzáféréssel rendelkezik KIR óvodai adatrögzítő rendszerhez, az óvoda adataihoz, a
személyi dossziékhoz.
Telefonhasználat - a telefonok használatáról rendelkező belső szabályzatban foglaltaknak
megfelelően.

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZATÁSOK:
s

Személyre szólóan az adott nevelési és intézményi munkatervben kerül meghatározásra az
egyéb feladat és megbízás

TECHNIKAI DÖNTÉSEK
e

e

Betartja a tüz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott
anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az óvoda anyagi lehetőségei
szerint.

JOGKÖR, HAT1-\SKÖR
e

Gyakorolja az alkalmazotti közösség,
biztosított jogokat.

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

nevelőtestület,

valamint az óvoda SZMSZ-ében
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e

„

A munkavállaló a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe
tartoznak az intézmény miíködésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából
belügynek számító témák, szalanai vagy munkaügyi viták.
A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek
egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos
problémája) illetéktelen személyeket ( dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni.

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése:
@

e
e

e
e

o

Az SZMSZ és az éves munkaterv tmtalma és ütemezése szerint.
A munkáját az intézményvezető ellenőrzi.
Joga van évente legalább egyszer ellenőrzésre, munkájáról véleményezésre.
Ellenőrzését maga is kérheti.
Rendkívüli ellenőrzésére, naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén illetve a
·
munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
Az ellenőrzésével kapcsolatban kialak(tott véleményéhez írásbeli észrevételt tehet.

Ellenőrzésre jogosultak:

o

Intézményvezető

JJ\RANDÓSÁG
o

"

bérbesorolás szerinti fizetés
pótlék i Heti meg, a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek
szerint.

vezetői

Z:íra<lék
A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve

el.
Kelt: ....................... . .. .. ... .. ................ . .

átadó
Példányok:
l . munkavállaló
2. munkáltató (munkavállaló személyi anyaga)
3. irattár

átvevő

kötelezőnek

ismerem

110
A munkaköri leírás ..... ... ..... ... ........ .... ....... .

lép életbe

Megjegyzés: a munkaköJTe vonatkozó egyéb előírásokat (pl.
besorolás) a munkas zerződés és módosításai tartalmazzák.

munkaidő, előüt

szakképzettség,

A fentieket tudomásul vettem.

munkavállaló

munkáltató
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MUNKAKÖRI LEÚ{ÁS
INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES II.

A MUNKÁLTATÓ ADATAI
Munkahely megnevezése:
Munkahely címe:
Munkahely törzsszáma:
Munkakör FEOR száma:

Rákospalotai Összevont Óvoda
1151. Szövőgyár u. 24.sz
837864
851020

Munkavégzés helye:

Mozdonyvezető Óvoda Székhelyóvocla /tagóvoda/

A lVITJNKA VÁLLALÓ ADATAI
Neve:
Születési helye / ideje:
Anyja neve:
Oktatási azonosítója:
Munkaköre:
Munkaideje:
Kötelező óraszáma:
Munkaidő

Intézményvezető

helyettes

40 óra/hét
1Oóra/hét
(a fennmaradó a törvényi előírásoknak megfelelően töltendő le)
Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint
Távolléte az intézmény SZMSZ- e szerint történik
az intézményvezető

beosztása:

Helyettes ítője:

Kiizvetlen felettese:

A munkavállaló munkatel'ülete a szervezeten belül:
A munkakör betöltéséhez sziikséges iskolai végzettség:
Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség

A

munkakörből

e

,.

és a

betöltéséből

Nevelői

alkalmasság

Vezetői

képességek

adódó, elvárható magatartási követelmények:

e

Döntési, szervező értékelő képesség

e

Kapcsolatteremtő

e

Empátia

képesség

e

Emberismeret

<>

Pedagógiai elhivatottság

t!l

Kiegyensúlyozottság

G)

Pontosság

0

Megbízhatóság

e

Türelem
Etikus magatartás

•

A MUNKAKÖR CÉLJA
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A cél eléréséhez szükséges feladatok,

főbb

tevékenységek tételes felsorolása:

A Rákospalotai Összevont Óvoda vezetésének felelős tagja, aki munkáját munkaköri leírás alapján, az
igazgató közvetlen irányítása alatt végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat az igazgató
gyakorolja. Az intézményvezető-helyettes munkaköri leírását az igazgató készíti el.
Az

intézményvezető-helyettes

közreműködésével
<»
11)

m

feladatait, közvetlen és a tagóvodák alkalmazott munkatársai

látja el.

a tagóvoda - vezetők
a munkaközösség vezetők
a nevelőmunkát segítő közalkalmazottak

FELADATAI:
11)

"
m
11)

0

•
<»

@

e

e
@

Előkészíti

- a tagóvoda vezetők bevonásával- az intézmény működéséhez szükséges
jogszabályban előírt belső szabályzatokat.
A tagóvoda vezetők bevonásával elősegíti a pedagógiai program minél hatékonyabb
megvalósítását.
Segíti az igazgatósági szintű tanévnyitó és tanévzáró értekezletek szervezését,
A pályázatok elkészítésében tanácsot ad a tagóvodáknak.
Az igazgató megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt.
Irányítja a szakmai munkaközösségek munkáját.
A tagóvoda vezetők által készített beiskolázási terv alapján elkészíti továbbképzési és
beiskolázási tervet, azt továbbítja az óvoda.igazgatónak.
Részt vesz a központi továbbképzések szervezésében, ezek nyilvántartásáé11 felel.
Részt vesz az igazgatóval a tagóvoda vezetők éves ellenőrzésében és éttékelésében, a
teljesítményértékelés kialakításában.
Átruházott hatáskörben helyettesíti a vezetőt a tagóvoda vezetők minősítésében.
Feladatainak te1iiletei: szakmai, tanügy-igazgatási, gazdálkodási

FELELŐSSÉGE:

Az intézményvezető~helyettes
•
@
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•
e

felelős

a pedagógiai munkáért,
a pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, valamint az éves beiskolázási terv
elkészítéséé1t,
a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért,
a tanügy-igazgatáson belül jogszabályban előírt belső szabályzatok előkészítéséért,
nyilvántartások vezetéséért,
a belső szakmai pályázat kiírása és é1tékelése.

Az összevont óvoda igazgatója egyszemélyi felelősségének érvéuycsülésc mellett a következő
hatásköröket ruházza át az igazgató helyettesre:

"

Közvetlenül és felelősen irányítja a területén
szakmai munkaközösségek munkáját.

lévő

szakmai munkaközösségek

vezetőit

és a

114
BESZÁNIOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE:

Év végén - meghatározott szempontok szerint - az egész éves teljesítményét írásban

MUNKAKÖRÜLMÉNYEK
o

o

Szabad hozzáféréssel rendelkezik KIR óvodai adatrögzítő rendszerhez, az óvoda adataihoz, a
személyi dossziékhoz.
Telefonhasználat - a telefonok használatáról rendelkező · belső szabályzatban foglaltaknak
megfelelően.

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZATÁSOK:
!,)

Személyre szólóan az adott nevelési és intézményi munkatervben kerül meghatározásra az
egyéb feladat és megbízás

TECHNIKAI DÖNTÉSEK

„
Q

Beta1ija a tüz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott
anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az óvoda anyagi lehetőségei
szerint.

.JOGKÖR, HATÁSKÖR
e

Gyakorolja az alkalmazotti közösség, nevelötestillet, valamint az óvoda SZMSZ-ében
biztosított jogokat.

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
e

ai

A munkavállaló a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe
tartoznak az intézmény müködésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából
belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták.
A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek
egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos
problémája) illetéktelen személyeket (dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni.

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése:
ai

•
e

..
e

"

Az SZMSZ és az éves munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
A munkáját az intézményvezető ellcnörzi.
Joga van évente legalább egyszer ellenőrzésre, munkájáról véleményezésre.
Ellenőrzését maga is kérheti.
Rendkívüli ellenőrzésére, naprakészség, rmmkafegyelem ellenőrzése esetén illetve a
munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményéhez írásbeli észrevételt tehet.
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Ellenőrzésre

jogosultak:

Intézményve zető

..,

JÁRANDÓSÁG

bérbesorolás szerinti fizetés
vezetői pótlék illeti meg, a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek
szerint.

0

„
Dátum:

Záradék

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve
el.

kötelezőnek

ismerem

Kelt: ......... ... ............ ........ .. .. .. ............ .

átvevő

átadó
Példányok:
4. munkavállaló

5. munkáltató (munkavállaló személyi anyaga)
6. irattár
A munkaköri leírás ..... .. .... ....... ... ... ....... .... .

lép életbe

Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl.
besorolás) a munkaszerződés és módosításai tartalmazzák.

munkaidő, előírt

szakképzettség,

Nyilatkozat

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve
példányát átvettem.

kötelezőnek

tekintem, annak egy

KUelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi
felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésülmek
megfelelően használom.
A fentieket tudomásul vettem.

munkáltató

munkavállaló
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lYIUNKAKÖRI LEÍRÁS

TAGÓVODA-VEZETŐ ÉS ÓVODAPEDAGÓGUS
A MUNKÁLTATÓ ADATAI
Munkahely megnevezése:
Munkahely címe:
Munkahely törzsszáma:
Munkakör FEOR száma:

Rákospalotai Összevont Óvoda
1151. Szövőgyár u. 24.sz
837864
2432

Munkavégzés helye:

........................ székhelyóvoda /tagóvoda/

A MUNKAVÁLLALÓ ADATAI
Neve:
Születési helye/ ideje:
Anyja neve:
Oktatási azonosítója:
Munkaköre:
Munkaideje:
Kötelező óraszáma:
Helyettesítője:

Közvetlen felettese:

óvodapedagógus
40 óra/hét
24 óra/hét
csoportos váltótársa
az intézményvezető

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül:
A csoportszoba és az óvoda udvara
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség:
Főiskola

A szalanai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: a 7 évenkénti 120 órás
továbbképzés elvégzése.
A
@

a

munkakörből

és a

betöltéséből

adódó, elvárható magatartási követelmények:

Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együtt
tanúsítani.

érző, odafigyelő, együttmííködő

Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem sérti
meg.
egyenlő

QI

Tudatosan alka1mazza az

G

Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.

lil

Óvodai munkája során biztosí~ja a világnézeti és a politikai semlegességet.

o

magataiiást

bánásmód elvét.

A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a
magánéletében is betartja.

I.

A MUNKAKÖR CÉLJA

A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése,
fejlesztése, oktatása.
A cél eléréséhez szükséges feladatok,
A

kötelező

főbb

tevékenységek tételes felsorohisa:

óraszámon belül (heti 32 óra): pedagógiai-szakmai feladatok ellátása.
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A heti 40 óra és a 32
1.
11>

0

kötelező

óra közötti

időben

- tanügy-igazgatási, adminisztratív

Pedagógiai-szakmai feladatok (a köznevelési törvény

Az óvónő pedagógiai munkáját önállóan, teljes
tervszerííen is felkészül.

előírásai

teendők

végzése.

alapján)

körű felelősséggel

látja el, melyre írásban,

Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozík a gyerekekkel, annak
tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra.

e

Kötelező óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott gyerekek
testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni fejlettségi szintjük
figyelembevételével.

e

Felelős

"'

Körültekintöen gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba, udvar, utcai
séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el.

a rábízott gyerekek testi épségének
pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül.

megőrzéséért.

Ennek érdekében csoportját egyetlen

<P

Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkfüt a gyennekcsoportban.

G>

Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely,

a,

idő,

eszköz).

Nevelési év elején felméri a csoporrjába tartozó gyerekek neveltségi és fejlettségi szintjét. Éves
pedagógiai munkáját ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja.

"

Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a szükségleteinek
és az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon.

e

A gyermekek fejlödését nyomon követi, meghatározott időszakonként ezt írásban is rögzíti.
Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát, valamint az intézmény vezetőjét és az érintett gyerek szüleit
(annak érzékenységét figyelembe véve). Amennyiben indokolt, tanácsot, segítséget kér az
intézmény vezetőjétől, a gyennekvédelmi felelőstől vagy a családsegítőtől.

2.

Tanügv-igm;gatási. adminisztratív teendők

"

Az Óvodai Nevelés Országos Alap Programjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája során
betartja.

e

A Pedagógia Program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges módosításában
aktívan részt vesz mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, azonosul vele, és
megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti.

e

A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda házirendjében
megfogalmazottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok szüleivel.

„

Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a
Ennek érdekében folyamatosan képezze magát.

műveltségbeli

fejlődés.
e

Évente legalább kétszer szülői értekezletet szervez.

.,

Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót.

„
e

0

Az igazolatlan hiányzásról, illetve a nagycsoportos foglalkozások rendszeres elmulasztásáról
llaladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét.
Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (a nevelési tanácsadó,
rehabilitációs bizottság, bíróság számára; gyermek elhelyezés ügyében).
Közreműködik

a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében.

szaké1tői

vagy

118
.,

Az érintettekkel (nevelőtárs, szülő, intézményvezető, tagóvoda-vezető, fejlesztőpedagógus,
pszichológus, logopédus, gyerekorvos stb.) töttént egyeztetés alapján szakvéleményt ad a tanköteles
gyerekekről.

"'
i;,

<!>

T~jékoztatja a szülőket az iskolába való beíratás szabályairól, feltételeiről.
Naprakészen vezeti a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplót: heti rend, napirend, csoportos
szokásrend, nevelési terv, eseményterv.
Évente legalább kétszer kitölti a gyermekek nevére ,,fejlődési naplót", mely a gyerek aktuális
fejlettségi állapotát tülu-özi. Ennek alapján készíti el a gyerek fejlesztési tervét.

II.
1.
e

@

e
0

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A szabadság fellursznákísával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások

A szabadság kiadásának időpon~ját a dolgozó meghallgatása után az intézményvezető határozza
meg.
Az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját kivéve - a munkavállaló
kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia az intézményvezetőnek. A dolgozónak az erre
vonatkozó igényét I 5 nappal előbb kell bejelentenie írásban, kivéve rendkívüli esetben.
A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.
A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a munkával töltött
idő a szabadságba nem számít bele.

~

Szorgalmi idő alatt pedagógus esetében összefüggően csak néhány nap kiadása lehetséges, a vezető
mérlegelése alapján.

a

Az éves pótszabadságból az intézmény vezetője munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot
visszarendelhet. A visszavonás szabályait a Kjt. 138/1992. (X. 8.) számú végrehajtási rendeletének
10. §-a határozza meg.

e

Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a helyettesítés
megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a
tagóvoda-vezetőnek.

2.
e,

A pedagógiai munfaíval kapcsolatos egvéh

előírások

A gyerek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi fenyítés, a lelki
tenw (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés, elkülönítés), étel elfogyasztására·
való kényszerítés, levegőztetés vagy étel elvonása, a játékidő lerövidítése büntetésből vagy rossz
szervezés miatt (például felesleges sorakoztatás, várakoztatás).

e

A gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos!

e

A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak
az intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából beliigynek
számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták.

e

A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek
egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos
problémája) illetéktelen személyeket (dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni.

3.Egyéb
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„

A kötelező óraszám letöltése alatt az óvoda épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel
lehet.

"

A kötelező óraszám letöltése alatt magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a
legszükségesebb esetben használja a telefont.

!'

0

A mobiltelefon használata a gyerekekkel való együttlét alatt, a csopo1iszobában, illetve az
udvaron nem megengedett. Magánbeszélgetést folytatni csak röviden és a csoportszobán kívül
lehet, hogy a gyerekek ne hallják a taiialmát.
A csoportszobában a gyermekek között a váltóruha és a váltócipő használata kötelező!

o

Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, (a munkaidő megkezdése előtt minimum ¼ órával)
hogy a munkaidejének kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen álljon.

e

Hiányzás esetén a vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat
ellátni.

0

Munkája során az óvónő az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik.

o

Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tüzvédelrni és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.

o

Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi

előírásnak megfelelően

nem lehet dohányozni.

4.Egyéb feladatok a teljes munkaidő (heti 8 óra) kitöltése alatt
0

s

felkészülés a nevelési feladatokra (például továbbképzésen való részvétel, eszközök

előkészítése);

a tanügy-igazgatási (mulasztási napló) és pedagógiai (csop01tnapló, fejlettségfelmérő lap)
adminisztráció elvégzése;

.,

gyermekvédelmi feladatok ellátása;

"

szülői

"

szakmai megbeszéléseken, valamint nevelői értekez leteken való részvétel;

o

óvodai kirándulások, ünnepélyek,

.,

A fentieken túl az intézményvezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában.

értekezletre való felkészülés, annak levezetése, fogadóóra tartása;

III.
A

tevékenységek előkészítése, lebonyolítása .

A MUNKA VÁLLALÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

nevelőtestület

számára

szabadidős

tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok
biztosítanak.

előírnak,

IV.
KAPCSOLATTARTÁSI ÉS INFORNIÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI
KÖTELEZETTSÉGE
Kapcsolatot kell tmtania:
0

az óvodán belül: az intézményvezetővel, óvodatitkárral, a tagóvoda-vezetővel, váltótárssal,
csopmtos dajkával, pedagógusmunkát segítő kollegákkal,

@

a szülőkkel,

e

a társintézményekkel: tagóvodával , iskolával,

bölcsődével,

nevelési tanácsadóval.

1

1

i
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Az

óvónő

e

A helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges módszerek megválasztása

e

A gyerekek

kompetenciája:

fejlődését segítő

tehetséggondozás, felzárkóztatás

Tagóvoda~vezetői

feladatok munkaköri leírása

A TAGÓVODA-VEZETŐ FŐBB TEVÉKENYSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGEI

Q

e
e

o
0

e

o
e
e
a

e

Megszervezi a helyettesítéseket (óvodapedagógusok, dajkák).
Vezeti az óvónők helyettesítési naplóját, hó végén összesíti, lezá1ja azt.
Szükség szerint végzi az új felvételeket, előjegyzéseket.
Előkészíti a munkatársi értekezleteket.
Ellátja a nevelési értekezletek szervezési feladatait.
Ellenőrzi az iskolaérettségi vizsgálatok megtötténtét január 15-ig.
Az érintett gyerekek szüleit tájékoztatja és a Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítja, akinél
szükséges.
Bemutató foglalkozások előkészülete során szakmai segítséget nyújt.
A sziilők és az óvoda kapcsolatának elmélyítése érdekében együttműködik az SZMK-val.
A szülői értekezletek nyomon követése.
Szervezi a továbbképzéseket.

Különleges
e

o

8

felelőssége

Teljes felelősséggel látja el a tagóvoda-vezetői

teendőit.

Véleményével, javaslatával segítséget ad az intézményvezetőnek a munkavállalók jutalmazásával,
feljebb sorolásával és kitüntetésével kapcsolatban.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, pályázatokat is.

A tagóvodában a tagóvoda-vezető kiemelt feladata és
korlátozás betartatása és ellenőrzése!

felelőssége

a dohányzásra vonatkozó

Tervezés
s

Előkészíti

e

Tervezi a könyvtár fejlesztését.

~

Az óvoda fenntartásával, karbantmtásával és felújításával kapcsolatos munkák felmérése, az
elkészült munka ellenőrzése az intézményvezetővel közösen.

a nyári szabadságtervet és a munkarendet.

Bizalmas információk kezelése
a

A gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségi jogait érintő információkat megőrzi, egyéb
esetben a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el.

Vagyoni érdekeltség
o

Leltári felelősséggel tmiozik az óvoda berendezési tárgyaié1i és eszközeiért.
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ő

Leltározás, selej tezés elvégzése.

a

Új eszközök, berendezési tárgyak, játékok beszerzése.

Ellenőrzés

•

Ellenőrzi

a mulasztási naplókat.

o

Ellenőrzi

és szervezi a technikai dolgozók munkáját.

0

Ellenőrzi

az udvari élet taitalmas megszervezését.

e

Munkarend, munkafegyelem betartása,

o

Naponta

e llenőrzi

ellenőrzése.

az étkezést, az étel mennyiségét.

Kapcsolatok
o

A nevelőtestület tagjaként részt vesz a
pedagógiai célok megvalósítására.

e

A

e

Kapcsolatot tart fenn társintézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, FIÓKA tagóvodák, stb.)

szülői

nevelői

értekezleteken, legjobb tudása szerint törekszik a

szervezet értekezletén részt vesz, jegyzőkönyvet vezettet.

lVlnnkakörülmények
e11

o

1.
e

Napi felkészüléséhez a

nevelői

szoba, a szakmai könyvtár és a szertár rendelkezésére áll.

Vezetői feladatok ellátásához iroda, telefon/fax, számítógép internet kapcsolattal, fénymásoló áll
rendelkezésére.

Ellenőrzése:

Munkáját a gyermekek érdekében legjobb tudása szerint végzi. Munkafeladatainak
intézményvezető és intézményvezető helyettes végzi.

ellenőrzését

az

2. Beszámolási kötelezettsége:
'"

Évente munkájáról írásban /június 15-ig/ az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető
helyettesnek kell beszámolnia.

A munkaköri lefrás módosításának jogát - a körülményeld1ez igazodva - a munkáltató
fenntartja!
Nyilatkozat

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, reudeltetésiilrnek
megfelelően használom.
Budapest, 20. .. .. . . .... .... . ....... .

[ntézményvezető

Munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRJ\.S
ÓVODAPEDAGÓGUS

A lVIUNKÁLTATÓ ADATAI
Munkahely megnevezése:

Rákospalotai Összevont Óvoda

Munkahely címe:

1151 . Bp.

Munkahely törzsszáma:

837864

Munkakör FEOR száma:

2432

Munkavégzés helye:

........... .......... . .. székhelyóvoda /tagóvoda/

Szövőgyár

u. 24. sz.

A lVIUNKA VÁLLALÓ ADATAI
Neve:
Születési helye/ ideje:
Anyja neve:
Oktatási azonosítója:
Munkaköre:

óvodapedagógus

Munkaideje:

40 óra/hét

Kötelező

32 óra/hét

óraszáma:

Helyettesítője:

csoportos váltótársa

Közvetlen felettese:

az intézményvezető

A munkavállaló munkaterülete a sze1-vezeten belül:

A csoportszoba és az óvoda udvara
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség:
Főiskola

A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: a 7 évenkénti 120 órás
továbbképzés elvégzése.
A

„
o

munkakörből

és a

betöltéséből

adódó, elvárható magatartási követelmények:

Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együtt
tanúsítani.

érző, odafigyelő, együttműködő

magatartást

Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem sérti
meg.

e

Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét.

4J

Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.

QI

Óvodai munkája során bíztosí~ja a világnézeti és a politikai semlegességet.

<»

A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a
magánéletében is betartja.
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V.A MUNKAKÖR CÉL.JA
A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozósa, nevelése,
fejlesztése, oktatása.

A cél eléréséhez szükséges feladatok,
A

kötelező

főbb

tevékenységek tételes felsorolása:

óraszámon belül (heti 32 óra): pedagógiai-szakmai feladatok ellátása.

A heti 40 óra és a 32 kötelező óra közötti

időben

- tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők végzése.

2.

Pedagógiai-szakmai feladatok (a köznevelési törvény előírásai alapján)

0

Az

óvónő

pedagógiai munkáját önállóan, teljes
is felkészül.

körű felelősséggel

látja el, melyre írásban,

tervszerűen
e

Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel, annak
tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra.

"

Kötelező

.,,

Felelős

G)

óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott
gyerekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni fejlettségi
szintjük figyelembevételével.
a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját egyetlen
pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül.

Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkeiiiléséröl (csoportszoba, udvar,
utcai séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el.

a

Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban.

o

Megszervezi és megteremti a nyugodt, tmtalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely,
eszköz).

e

Nevelési év elején felméri a csoportjába ta1tozó gyerekek neveltségi és fejlettségi szintjét. Éves
pedagógiai munkáját ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja.

G

idő,

Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a
szükségleteinek és az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, foj lesztést kapjon.

a

A gyermekek fejlődését nyomon követi, meghatározott időszakonként ezt írásban is rögzíti.
Tapasztalatairól tájékoztatja váltótársát, valamint az intézmény vezetőjét és az érintett gyerek
szüleit (annak érzékenységét figyelembe véve). Amennyiben indokolt, tanácsot, segítséget kér
az intézmény vezetőjétől, a gyermekvédelmi felelőstől vagy a családsegítőtől.

3.

Taniigy-ig(lzgatási, adminisr,tratív teendők

it

<l)

Az Óvodai Nevelés Országos Alap Programjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája során
betartja.
A Pedagógia Program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges módosításában
aktívan részt vesz mint a nevelőtestület tagj a. Ezek tartalmát jól ismeri, azonosul vele, és
megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti.

e

A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint az óvoda ház irendjében
megfogalm azottakat betartja, és betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok
szüleivel.

•

Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a
fejlődés. Ennek érdekében folyamatosan képezze magát.

,;i

Évente legalább kétszer szülői értekezletet szervez.

műveltségbeli
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,,

Nyomon követi a gyerekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót.

e

Az igazolatlan hiányzásról, illetve a nagycsoportos foglalkozások rendszeres elmulasztásáról
haladéktalanul tájékoztatja az intézmény vezetőjét.
Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt ír (a nevelési tanácsadó, szakértői vagy .
rehabilitációs bizottság, bíróság számára; gyermek elhelyezés ügyében).

e
e

e

..

G)

K.özremííködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében.
Az érintettekkel (nevelőtárs, szülő, intézményvezető, tagóvoda-vezető, fejlesztőpedagógus,
pszichológus, logopédus, gyerekorvos stb.) tö1tént egyeztetés alapján szakvéleményt ad a
tanköteles gyerekekről.
Tájékoztatja a szülőket az iskolába való beíratás szabályairól, feltételeiről.
Naprakészen vezeti a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplót: heti rend, napirend,
csoportos szokásrend, nevelési terv, eseményterv.
Évente legalább kétszer kitölti a gyermekek nevére ,,fejlődési naplót", mely a gyerek aktuális
fejlettségi állapotát tlikrözi. Ennek alapján készíti el a gyerek fejlesztési tervét.

V.
3.

ÁLTALÁNOSSZABÁLYOK

A szabadság [el!wsznrílásával. illetve a ttívolmaradással kapcsolatos előírások

a

A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után az intézményvezető határozza
meg.

~

Az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját kivéve - a munkavállaló .
kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia az intézményvezetőnek. A dolgozónak az erre
vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie írásban, kivéve rendkívüli esetben.

a

A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.

o

A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a munkával
töltött idő a szabadságba nem számít bele.

a

Szorgalmi idő alatt pedagógus esetében összefüggően csak néhány nap kiadása lehetséges, a
mérlegelése alapján.

vezető

o

Az éves pótszabadságból az intézmény vezetője munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot
visszarendelhet. A visszavonás szabályait a Kjt. 138/1992. (X. 8.) számú végrehajtási
rendeletének 10. §-a határozza meg.

a

Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a helyettesítés
megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell a
tagóvoda-vezetőnek.

4.
e

o
0

A pedagógiai munkával kapcsolatos egpéb

előírások

A gyerek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi fenyítés, a
lelki terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés, elkülönítés), étel
elfogyasztására való kényszerítés, levegőztetés vagy étel elvonása, a játékidő lerövidítése
blintetésből vagy rossz szervezés miatt (például felesleges sorakoztatás, várakoztatás).
A gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos!

A pedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebhe a körbe
tartoznak az intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda
szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munkaiigyi viták.
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A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben (a gyerek
egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajátságos problémája)
illetéktelen személyeket (d~jka, másik szülő) tilos tájékoztatni.

3. ~Egyéb

„
111

111

0

e

0

0

A kötelező óraszám letöltése alatt az óvoda épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel
lehet.
A kötelező óraszám letöltése alatt magánügyben csak a
legszükségesebb esetben használja a telefont.

nevelőmunka

zavarása nélkül, a

A mobiltelefon használata a gyerekekkel való együttlét alatt, a csoportszobában, illetve az
udvaron nem megengedett. Magánbeszélgetést folytah1i csak röviden és a csoportszobán kívül
lehet, hogy a gyerekek ne hallják a tartalmát.
A csoportszobában a gyermekek között a váltóruha és a váltócipő használata kötelező!

Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, (a munkaidő megkezdése előtt minimum ¼
órával) hogy a munkaidejének kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen álUon.
Hiányzás esetén a vezető rendelkezése alapján köteles a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat
· ellátni.
Munkája során az óvónő az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel
taitozik.

e

Munkavégzés alatt betmtja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.

e

Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet dohányozni.

4. Egyéb feladatok a te/fos munkai.dD (heti 8 óm) kitöltése alatt

e

felkészülés

a nevelési feladatokra (például továbbképzésen való részvétel, eszközök

előkészítése);

fejlettségfelmérő

e

a tanügy-igazgatási (mulasztási napló) és pedagógiai (csoportnapló,
adminisztráció elvégzése;

"

gyermekvédelmi feladatok ellátása;

e

szülői

111

szakmai megbeszéléseken, valamint nevelői é1tekezleteken való részvétel;

0

óvodai kirándulások, ünnepélyek,

&

A fentieken túl az intézményvezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában.

é1tekezletre való felkészülés, annak levezetése, fogadóóra trutása;

szabadidős

tevékenységek

előkészítése,

lebonyolítása.

VI.
KAPCSOLATTARTÁSI ÉS
INFOR.J.'1ÁCIÓSZOLGÁLTATÁSIKÖTELEZETTSÉGE
Kapcsolatot kell tartania:
.,

az óvodán belül: az intézményvezetővel, óvodatitkárral, a tagóvoda-vezetővel, váltótárssal,
csoportos dajkával, pedagógusmnnkát segítő kollegákkal,

lap)
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Az

<l

a szülőkke 1,

(i)

a társintézményekkel: tagóvodával, iskolával, bölcsödével, nevelési tanácsadóval.

óvónő

kompetenciája:

e

A helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges módszerek megválasztása

o

A gyerekek

fejlődését segítő

tehetséggondozás, felzárkóztatás

Munkakörülmények
e

Napi felkészüléséhez a nevelői szoba, a szakmai könyvtár és a szertár rendelkezésére áll.

A munkaköri Jcfrás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató
fenntartja!

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
péld~ínyát átvettem. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, rendeltetésüknek
megfelelően használom.

Budapest, 20......

. ........ . .... .. .. .. . . . .

Intézményvezető

Munkavállaló
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lVITJNKAKÖRl LEÍRÁS

NEVELÉST SEGÍTŐ DAJKA

A munkáltató adatai:
l\'Iunkahely megnevezése:
Munkahely címe:

Rákospalotai Összevont Óvoda
1151. Budapest, Szövőgyár u. 24
837864
5221
...... . ................. székhelyóvoda /tagóvoda/

Törzsszám:
Munkakör FEOR kódja:
Munkavégzés helye:
A munkavállaló adatai:
Neve:
Születési helye/ ideje:
Anyja neve:
Oktatási azonosítója:
Munkaköre:
Munkaideje:
Helyettesítője:

nevelést segítő dajka
40 óra/ hét
az intézményvezető által kijelölt dajka

Közvetlen felettese:

intézményvezető

A munlrnvállaló munkaterülete a szervezeten belül:
a tanévben kijelölt csoportszoba, mosdóval, öltözővel, folyosói résszel,
G
a melléképületben lévő foglalkoztatók és fürdőszoba
G
az óvoda udvanésze
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség:
a

8 általános + dajkaképző

A

munkakörből
e

..
o

o
0

"

és

betöltésből

adódó. elvárható magatartási követelmények

A gyerekekkel szemben legyen barátságos, kedves.
A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő magatartást tanús.ítson.
Legyen
tisztában
a
gyerekek
személyiségi
jogaival,
azokat
semmilyen
körülmények között se sértse meg.
Tartsa tiszteletben és tolerálja a másságot.
Óvodai munkája során tatisa be a világnézeti és politikai semlegességet.
Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával.

I.

A MUNKAKÖR CÉLJA

e

Az óvodáskorú gyerekek gondozásának segítése óvónői irányítással.
A gyerekek közvetlen és közvetett környezetének tisztán tartása, takarítása az ÁNTSZ és a

o

Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

e

BACCP előírásainak megfelelően.

A cél eléréséhez szükséges feladatok,

1.

főbb

tevékenységek tételes felsorolása:

Gyerekekkel lrnpcso1atos felitdatok
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Szorosan együttmiíködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az óvoda pedagógiai célkitűzéseit.
Nyugodt hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel segédkezik az óvoda egész
napos nevelőmunkájában.
Hozzájárul a gyerekek kulturált viselkedésének alakításához, személyes példáján keresztül is.
Részt vesz a gyerekek gondozásában. Tevékenyen segít az étkeztetésnél, az öltöztetésnél,
kézmosásnál, vécéhasználatná!. Ameddig szükséges, maga is magyarázza, tanítja a helyes
viselkedést (például öltözködés sorrendje, ruhák összehajtása, cipők párosítása, kulturá1t
étkezés, kanálfogás, kézmosás technikája, vécépapír használata).
Ha munkája során balesetveszélyt észlel, köteles elhárítani, megelőzni, jelezni.
A tisztítószereket elkülönítve, biztonságosan, a gyerekektől elzárt helyen tárolja.
Délelőtt, az óvónővel egyeztetett időben, az étkezés és a foglalkozás segítése érdekében a
gyerekcsopo1tban tartózkodik (torna, festés, vágás, varrás, sütés)
Kísérőként segít a gyerekekre felügyelni az utcai séták, kinti foglalkozások, kirándulások: ideje
alatt.
Gondoskodik az alapos szellőztetésről, amikor a gyerekek nem tartózkodnak a csoportszobában.
A megbetegedett, lázas, elkülönített gyerekre vigyáz, nyugtatgatja, amíg az orvos vagy a szülő
meg nem érkezik.
A hányás, a hasmenés nyomait eltakarítja.

2.

A tisztaság megőrzésével, az Ái~TSZ előírásaival kapcsolatos teendők
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A gyerekek környezetének esztétikai rendjének érdekében, naponta elvégzi csoportszoba
portalanítását, porszívózását és a hozzá tartozó öltöző, mosdó, gyermekvécék takarítását az
egészségügyi előírásoknak megfelelően.
Az óvoda egyéb területeit a többi dajkával közösen, a vezetői munkabeosztás alapján tisztán
tartja.
A csoportszoba növényeit ápolja, szükség szerint lemossa, átülteti.
Az időszakos nagytakarítás során - évente /minimum 2-szer/ különös gonddal végzi el a
fettőtlenítést, a bútorok, játékok, csempék, csövek, ablakok, ajtók lemosását.
Feladata a textíliák mosása, vasalása,javítása, megvarrása. (például
függönyök, törülközők, terítők, babaruhák)
Legalább háromhetenként gondoskodik a gyerekek ágynemüjének le- és
felhúzásáról.
Elvégzi a fektető ágyak lerakását, felszedését.
Kikészíti, elrakja az udvari játékokat.
Az udvari WC takarítása (tavasztól őszig) mindig a délelőttös dajkák
feladata.
Ellátja az eseti, nem rendszeres feladatokat, amelyekkel a tagóvoda-vezető megbízza (zárás
alatti locsolás).

II.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos

előírások

A munka törvénykönyve 122. §-a szerint:
(1) bekezdés: A szabadság kiadásának
határozza meg.

időpontját

a dolgozó meghallgatása után a munkáltató

(2) bekezdés: ,A.2 alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját kivéve- a
munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a vezetőnek. A dolgozó erre
vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben.
(3) bekezdés: A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.
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(6) bekezdés: A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos
munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele.
e
o

érdekből

megszakíthatja, de a

Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott.
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés
megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni
kell a tagóvoda-vezetőnek.
előírások

2.

A gyerekekkel kapcsolatos egyéb

o

A gyerek személyiségi jogainak megsé1iésétjelenti, és ezért szigorúan tilos a testi fenyités, lelki
terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés, elkülönítés), az étel
elfogyasztására való kényszerítés, a levegöztetés és az étel megvonása.
Szükség szerint felügyel a gyerekek tevékenységére. Tilos a gyerekeket felnőtt felügyelete
nélkül hagyni.
A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az
intézmény mftködésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek
számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták.
A gye1·ekekkel kapcsolatos témákban a szülőket nem tájékoztathatja, nem informálhatja.
Amennyiben a szülő érdeklődik, udvariasan irányítsa a gyerek óvónőjéhez vagy a
tagóvoda vezetőjéhez.

o

o

"

3. Az óvoda udvarán

Tavasszal és nyáron:
o
0

a

"'

Segít a játékeszközök kirakásában.
Segít az udvaron a játékok helyre rakásában.
Szükség szerint felügyel a gyerekek tevékenységére.
Gondoskodik nyáron a megfelelő mennyiségű folyadékról a gyermekek. számára.

4. Egyéb
o

0
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e

e

e
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•
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Munkaidő

alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb
esetben használjon telefont.
Hiányzás esetén, külön dijazás ellenében, a vezető rendelkezése alapján, köteles a
helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni.
Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg (a munkaidő megkezdése előtt minimum ¼
órával), hogy a munkaidejének kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen álljon.
Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Bármilyen háztartási vagy elektromos
eszköz elvitele (kölcsön kérése) az óvodából nem megengedett.
Munkavégzés alatt betmija a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd
megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek.
Az óvoda épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet.
Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet dohányozni.
Az óvoda zárásakor áramtalanít, és meggyőződik arról, hogy az ablakok, ajtók jól be
vannak-e zárva. Ezután beüzemeli a riasztót.
Az óvoda kulcsaiért teijes felelősséggel tartozik.

III. A MUNKA VÁLLA.LÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
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1.

Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés.
A munkafegyelem betattása .
Jó munkahelyi légkör alakítása.
Az óvoda pedagógiai munkájának, céijának megismerése, megvalósításának segítése.
Ellenőrzése:

1. Munkáját a gyermekek érdekében legjobb tudása szerint végzi. Munkafeladatainak
ellenőrzését az intézményvezető, tagóvoda-vezető és intézményvezető helyettes végzi.
2. Beszámolási kötelezettsége:

1. Évente munkájáról szóban az intézményvezető helyettesnek, illetve tagóvoda-vezetőnek
IV.
KAPCSOLATTARTÁSI
KÖTELEZETTSÉGE
e

0

ÉS

INFORMÁCIÓ

SZOLGÁLTATÁSI

A dajka rendszeres kapcsolatban áll az óvoda vezetőjével, a tagóvoda-vezetővel, a csoportos
óvónőkkel pedagógus munkát segítőkkel és a dajka társaival.
Viselkedése, magatmtása a vezetőkkel, az óvoda dolgozóival, a szülőkkel tisztelettudó.

A munkaköd leírás módosításának jogát,- a körülményekhez igazodva - az óvoda vezetője

fenntalija!

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magaml'a nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket
rendeltetésüknek megfelelően használom!

Budapest, 20 ... .. .

Intézményvezető

Munkavállaló

PH.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

A munkáltató adatai:

A munkahely megnevezése:
A munkahely címe:
Törzsszám:
A munkakör FEOR száma:
Munkavégzés helye:

Rákospalotai Összevont Óvoda
1151. Budapest. Szövőgyár u. 24.
837864
3413
, ....................... székhelyóvoda /tagóvoda/

A munkavállal6 adatai:
Neve:
Születési helye / ideje:
Anyja neve:
Oktatási azonosítója:
Munkaköre:
Munkaideje:
Közvetlen felettese:

pedagógiai asszisztens
40 óra/ hét
az intézményvezető

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül:
- óvodai csoportok, udvar

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség:
érettségi + pedagógiai asszisztensi vagy óvodapedagógusi végzettség

A

munkakörből
o

e

...
e
111

s

I.

és

betöltésből

adódó, elvárható magatartási követelmények:

A gyerekekkel szemben legyen barátságos, kedves.
A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő, magatartást tanúsítson.
Legyen tisztában a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között se
sértse meg.
Tmisa tiszteletben és tolerálja a másságot.
Óvodai munkája során tartsa be a világnézeti és politikai semlegességet.
Kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gonclozottságával, ápoltságával mutasson
példát.

A MUNK.L\.KÖR CÉL.JA

e

e

e

Az óvodáskorú gyerekek gondozásának, nevelésének segítése óvónői irányítással.
Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
Az óvoda - évszakokhoz kapcsolódó• dekorációjának készítése.

A cél eléréséhez sziikséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
1.

Gyerekekkel kapcsolatos felad,ltok
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Szorosan együttmiíködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az óvoda pedagógiai célkitűzéseit.
Nyugodt hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel segédkezik az óvoda egész
napos nevelőmunkájában.
Hozzájárul a gyerekek kulturált viselkedésének alakításához, személyes példáján keresztül is.
Részt vesz a gyerekek gondozásában. Tevékenyen segít az étkeztetésnél, az öltöztetésnél,
kézmosásnál, vécéhasználatnál. Ameddig szükséges, maga is magyarázza, taiútja a helyes
viselkedést (például öltözködés sorrendje, ruhák összehajtása, cipők párosítása, kulturált
étkezés, kanálfogás, kézmosás technikája, vécépapír használata).
Ha munkája során balesetveszélyt észlel, köteles elhárítani, megelőzni, jelezni.
Délelőtt, az óvónővel egyeztetett időben, az étkezés és a foglalkozás segítése érdekében a
gyerekcsopmtokban tartózkodik (toma, festés, vágás, varrás, sütés)
Kísérőként segít a gyerekekre felügyelni az utcai séták, kinti foglalkozások, kirándulások ideje
alatt.
A megbetegedett, lázas, elkülönített gyerekre vigyáz, nyugtatgatja, amíg az orvos vagy a szü l ő
meg nem érkezik.
Ellátja az eseti, nem rendszeres feladatokat, amelyekkel az óvodavezető megbízza.

II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos

előírások

• A munka törvénykönyve 122. §-a szerint:

(1) bekezdés: A szabadság kiadásának

időpontját

a dolgozó meghallgatása után a munkáltató

határozza meg.
(2) bekezdés: Az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját kivéve- a
munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a vezetőnek. A dolgozó en-e
vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben.

(3) bekezdés: A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.
(6) bekezdés: A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos
munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele,

2. A gyerekekkel kapcsolatos egyéb

e

Q

érdekből

megszakíthatja, de a

előírások

A gyerek személyiségi jogainak megsé1tését jelenti, és ezért szigorúan tilos a testi fenyítés, lelki
terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés), az étel elfogyasztására való
kényszerítés, a levegőztetés és az étel megvonása.
Szükség szerint felügyel a gyerekek tevékenységére. Tilos a gyerekeket felnőtt felügyelete
nélkül hagyni.

A gyerekeldcel kapcsolatos témákban a szülőket nem tájékoztathatja, nem infonná]hatja.
Amennyiben a szülő érdeklődik, udvariasan irányítsa a gyerek óvónőjéhez vagy az intézmény
vezetőjéhez, távollétében a helyetteshez.

3. Egyéb
o

11>

qi

Munkaidő

alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben
használjon telefont.
Hiányzás esetén, külön dijazás ellenében, az intézményvezető rendelkezése alapján, köteles a
helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni.
Munkahelyén olyan időpontban jele1tjen meg (a munkaidő megkezdése előtt minimum ¼
órával), hogy a munkaidejének kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen álljon.
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lVIunk~ja során az óvoda berendezéseit, tárgyait, é1iékeit megóvni köteles, azokat
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Bánnilyen háztartási vagy elektromos eszköz
elvitele (kölcsön kérése) az óvodából tilos.
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd
megkéri, hogy várakozzon az aulában. Ezután szól a keresett személynek.
Az óvoda épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet.
Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet dohányozni.

ID. A MUNKA VÁLLALÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI (Kt. alapján)

e
fi)

e
e

Tudásának és képességének megfelelő, ko1nkt munkavégzés.
A munkafegyelem betartása.
Jó munkahelyi légkör alakítása.
Az óvoda pedagógiai munkájának, céljának megismerése, megvalósításának segítése.

1. Ellenőrzése:
"

Munkáját a gyermekek érdekében legjobb tudása szerint végzi. Munkafeladatainak ellenőrzését az
intézményvezető, tagóvoda-vezető és intézményvezető helyettes végzi.

2. Beszámolási kötelezettsége:
o

Évente munkájáról szóban az intézményvezető helyettesnek, illetve tagóvoda-vezetőnek

IV. KAPCSOLATTARTÁSI ÉS INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE

e

vezetőjével, a csoportos
és a dajka társaival.
Viselkedése, magatartása a vezetővel, az óvoda dolgozóival, a szülőkkel tisztelettudó.
A munkaköri leírás módosftásánakjogát - a körülményekhez igazodva- az intézmény vezetője
fenntartja!

A pedagógiai asszisztens rendszeres kapcsolatban áll az óvoda

óvónőkkel

s

o

Nyilatkozat

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezé.ínek tekintem, annak egy
példányát átvettem. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom!

Budapest, 20 .... . . ................. .... .

ln tézményvezető

Munkavállaló
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
ÓVODATITKÁR

A IVIUNKÁLTATÓ ADATAI
Munkahely megnevezése:
Munkahely címe:
Munkahely törzsszáma:
Munkakör FEOR száma:
Munkavégzés helye:
A munkavállaló adatai:
Neve:
Sziiletési helye/ ideje:
Anyja neve:
Oktatási azonosítója:
Munkaköre:
MunkaideJe:

Közvetlen felettese:

Rákospalotai Összevont Óvoda
1151. Bp. Szövőgyár u. 24. sz.
837864
4111
........................ székhelyóvoda /tagóvoda/

óvodatitkár
40 óra/ hét
hétfőtől csütörtökig 7.30-16 óráig
pénteken 7.30- 13.30 óráig

az

intézményvezető/ intézményvezető

helyettes

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül:
o
óvodatitkári szoba, az óvoda területe, intézményvezetői iroda
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: érettségj
A

munkakörből

és hetöltésből adódó, elvárható magatartási követelmények:
0
A gyerekekkel szemben legyen barátságos, kedves.
c1.
A szülőkkel szemben együtt érző, odafigyelő, magatartást tanúsítson.
s
Legyen tisztában a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen
0
körülmények között se sértse meg.
c1
Tartsa tiszteletben és tolerálja a másságot.
a,
Óvodai munkája során tartsa be a világnézeti és politikai semlegességet.
a,
Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával.
Gyerekekkel kapcsolatos feladatok:
Szorosan együttműködik az óvoda dolgozóival, segíti megvalósítani az óvoda pedagógiai

„

célkitűzéseit.
c,

e

I.

Nyugodt hangvétellel, é1thető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel segédkezik az óvoda egész
napos nevelömunkájában.
Hozzájárul a gyerekek kulturált viselkedésének alakításához, személyes példáján keresztül is.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások
A munka törvénykönyve 122. §-a szerint:
(4) bekezdés: A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató
határozza meg.
(5) bekezdés: Az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját kivéve- a
munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a vezetőnek. A dolgozó etTe
vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben.
(6) bekezdés: A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.
(6) bekezdés: A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos é rdekből megszakíthatja, de a
munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele.
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Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés
megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni kell az
intézményvezetőnek.

5.
0

e,

0

0

Q
'9

II.

Egyéb
Munka11elyén olyan időpontban jelenjen meg (a munkaidö megkezdése előtt minimum ¼
órával), hogy a munkaidejének kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen álljon.
Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia.
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tüzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd
megkéri, hogy várakozzon az aulában. Ezután szól a keresett személynek.
Az óvoda épületét elhagyni kizárólag csak intézményvezetői engedéllyel lehet.
Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet dohányozni.

A MUNKAVÁLLALÓ .JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
<l)

Cl
Cl)

Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés.
A munkafegyelem beta1tása.
Jó munkahelyi légkör alakítása.

KAPCSOLATTARTÁSI ÉS JNFORl'VIÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG]i

Ill.
e

Az óvodatitkár 1:endszeres kapcsolatban áll az intézmény vezetőjével, a tagóvoda-vezetővel.
Viselkedése, magatartása a vezetőkkel, az óvoda dolgozóival, a szülőkkel tisztelettudó.

IV.
A MUNKAKÖRBŐL ADÓDÓ FŐBB FJ~LELÖSSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK
ÖSSZEFOGLALÁSA
" Postabontásra fogadja és rendszerezi a naponta érkező postai küldeményeket.
$
Bonyolítja a kimenő postai küldeményeket.
.. Vezeti az iktatást az óvoda telephelyén.
" Szakszen'.íen vezeti és tárolja az irattári anyagot.
0
Levelezést az intézményvezető aláírásával; megbízásával végezhet.
111
Adatokat szolgáltat intézményen belül.
a,
Az étkezési dijakat a megadott napokon az óvodában beszedi, azzal az előírásnak megfelelően
elszámol (Pénzkezelési Szabályzat szerint).
<11
Az intézményi előírásnak megfelelően felveszi, kezeli és elszámolja mindkét óvoda
ellátmányát, készpénzét (Pénzkezelési Szabályzatban rögzítettek szerint).
e
Mindkét óvodának vezeti az analitikus nyilvántartását (Számlarend előírásai szerint).
111
Telefonbeszélgetéseket folytat (hivatalokkal, fenntartóval, szervező irodákkal, illetve azokkal,
akikkel az intézmény vezetője megkéri.
e
Pedagógiai és adminisztTációs írásos anyagot sokszorosít.
o
Közreműködik az óvodabútor, eszközök és szerek megrendelésében, azokat szám szerint és
minőségileg ellenőrzi, átveszi.
e
Fogadja a vendégeket.

Kiilönlcges felelőssége
" Az írásos anyagok (elemzések, tervek, szerződések, utasítások) témakörök szerinti
feldolgozása és tárolása.
Tervezés
" A nem dokumentum jellegű, elavult iratok folyamatos selejtezése (a törvényi előírások
betartásával).
e
A dokumentum szabályszeríí vezetése a törvényben előí1t megőrzési idő betartásával.
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Megtervezi a tárolt iratok könnyebb kezelhetőségét.
Számítógépen tartja nyilván a gyermekek és dolgozók fontosabb adatait.

Bizalmas információk
0

o

"'
0

e

Munkája során, telefon beszélgetéskor, levelezés kezelésekor rendkívül körültekintően jár el.
Személyi, pénzügyi adatokat csak intézményvezetői engedéllyel adhat ki .
Bizalmasan kezeli a dolgozók személyi adatait, az intézményvezetőjével folytatott
beszélgetések témáit.
Nem szolgáltat indokolatlanul adatot az óvodásokról.
Kezeli az óvodásokról, pedagógusokról, technikai dolgozókról szóló nyilvántartást.
Feljegyzéseket vezet a pedagógusok, a többi dolgozó adatváltozásairól.

Ellenőrzés
o

o

Ellenőrzi a megvásárolt és beszállított berendezéseket, egyezteti a számlával.
Az intézmény szabályzataiban rögzített módon elvégzi az óvodák ellátmányainak
felhasználásáról és egyéb beszerzésekről az előírt pénziigyi összesítéseket.

V.
A
GAZDASÁGI
ÜGYINTÉZÉSSEL
KAPCSOLATOS
FELADATKÖRÉBE
TARTOZIK
Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő - testülete
elfogadta az önállóan működő és önállóan gazdálkodó GMK és az önállóan működő Rákospalotai
Összevont Óvoda együttműködési megállapodását. A megállapodásban rögzített feladatok előkészítő
' nyilvántartó-, kapcsolattartó és lebonyolf tó stb. folyamatos tevékenységek végrehajtására az intézmény
részére 3 fö óvodatitkári státusz van biztosítva. (Szövőgyár székhely óvodában, Klapka és
Mozdonyvezető tagóvodákban)
A gazdasági iigyintézéssel lrnpcsolatos feladatok alapja az együttműködési megállapodásban
foglalt feladatok.
Munkakörhöz tartozó feladatok:
a
Adatokat szolgáltat, javaslatot tesz az intézmény vezetőjének az éves költségvetési tervjavaslat
összeállításakor a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok részletes kialakításához.
0
Nyilvántartja az Önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása után a GMK által
közölt előirányzatokat szakfeladat és főkönyvi számonkénti bontásban. Folyamatosan rögzíti
az előirányzat módosításokat.
0
Javaslatot tesz az óvoda vezetőjének az intézmény költségvetési előirányzatainak:
megváltoztatására, megjelölve a kiemelt előirányzatot, a szakfeladatot, a főkönyvi számot és
az összeget. Ez történhet a felügyeleti szerv, ill. GMK kérésre és az intézményvezető
elhatározása alapján.
e
Javaslatot tesz az intézmény kiemelt előirányzatain belül történő saját hatáskörű
módosításokra.
e
Írásban elkészíti - az intézményvezető rendelkezése alapján - a szükséges mellékletek
csatolásával az előirányzat megváltoztatására vonatkozó intézményi szándékokat.
Gondoskodik a GMK felé való továbbításról.
0
Írásban elkészíti - az intézmény vezetőjének döntése alapján- az intézmény kiemelt
előirányzatain belül tötiénő saját hatáskörű módosításokat. Gondoskodik a GMK felé való
írásos közlésről.
G
Naprakész nyilvántatiást vezet a költségvetési előirányzatok felhasználásáról a GMK havi
tájékoztatásának megfelelő bontásban. Mivel a GMK tájékoztatása nem naprakész, ezért
rögzíti az utalványozott-ellenjegyzet kiadási tételeket. A havi GMK tájékoztatás
(pénzforgalmijelentés) é1iékelésekor pontosításra, korrigálásra kerül
&
Folyamatosan, de legalább havonta tájékoztatja az intézmény vezetőjét a módosított
előirányzatok felhasználásáról, a lehetőségekröl.
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Az óvoda vezetéíje önálló bérgazdálkodói jogkört gyakorol, és jóváhagyott létszámkerettel
gazdálkodik.
Ebből eredően a gazdasági iigyintéző feladata:
o
A GMK által elrendelt bér- és munkaügyi analitikus nyilvántartások együttműködési
megállapodás naprakész vezetése. A nyilvántartások adatai a döntés előkészítés alapjai.
o
Segítséget nyújt az itj belépő dolgozók esetében a szükséges alkalmazási okmányok
beszerzéséhez.
• Gondoskodik a havonként jelentkező túlmunka, helyettesítés GMK felé való közléséről.
Ezekről külön nyilvántartást vezet.
o
Összegyűjti és továbbítja a GMK felé a táppénzes papírokat, illetve a távollétről szóló okmányt.
e
A GMK felé az adatszolgáltatást határidők betartásával továbbítja.
e
Vezeti a szabadságok nyilvántartását.
e
Vezeti a fizetési előlegek nyilvántartását, előleg kérelmeket továbbítja a GMK felé.
@
Intézi az étkezési hozzájárulás, a közlekedési költségtérítés igénylését, kifizetését, elszámolását
és nyilvántartását.
e
Ellenőrzi a havi bé1jegyzékeket.
(ellenőrzési alap a GMK havi pénzforgalmi jelentés
változásához.)
0
A személyi anyagokban a változás okmányait folyamatosan kiegészíti.
e
Az intézményvezető intézkedésének megfelelően elkészíti a jubileumi jutalom, a hüségjutalom
kifizetésére a határozatokat. Gondoskodik a GMK felé való továbbításról.
o
Kezeli az ellátmány-pénztárt külön szabályozás sze1int (az intézmény pénzkezelési szabályzata
alapján.)
o
Előkészíti és lebonyolítja a vásárlási előlegből történő vásárlást külön szabályozás szerint.
e
Nyilvántartja a beérkező számlákat, gondoskodik arról, hogy az utalványozás és ellenjegyzés,
tehát a számlakiegyenlítés időben megtö11énjen (szalanai igazolás, szerelés, szükséges okmány
másolás, utalványozás,) továbbítás a GMK folé .
e
Gondoskodik an·ól, hogy a készpénzben beszedett összegek a befizetés napján a GNll(
bankszáml.ijára befizetésre kerüljenek.
e
Be kell trutania a GMK pénzkezelési szabályzatának intézményekre vonatkozó konkrét
előírásait.
e

"
o

.,

A gyermek és felnőtt étkeztetés feladatát tcljeskörűen végzi:
A fizetendő étkezési díjak összegének megállapítása. A kedvezmények figyelembe vételerögzítése az intézményvezető rendelkezése alaP.ián történhet.
Az évközi módosítások is írásos rendelkezés alapján, a rendelkezést követő hónaptól történhet.
A fizetendő étkezési dijr61 való kiértesítés.
✓ A befizetések lebonyolítása a program alapján.
✓ Beszedett összegek naponkénti befizetése.
✓ Havi, negyedéves és éves analitikus nyilvántartás vezetése. (nyomtatvány
mellékelve)
✓ Megrendelés a szállítótól, lemondás-pótrendelés a szállítóval történt
megállapodás szerint.

Vagyonkezelési feladatok:
" Nyilvántartja az épület és épület tartozékokat intézményi felhasználásra. Nagy értékű tárgyi
eszközökről, immateriális javakról új beszerzéskor üzembe helyezési bizonylatot állít ki. Ezt
megküldi a GMK-nak.
a
Kis értékű tárgyi eszközöhől vezeti a nyilvántai1ást.
e
Leltározási feladatokat a GMK Leltározási szabályzata szerint végzi, segíti.
e
Selejtezési feladatokat a GMK selejtezési szabályzata szerint végzi, segíti.
• A GMK felé az adózáshoz kért adatokat az analitikus nyilvántartás adataiból szolgál tati a,
e
A közműdíjak előirányzata felett a GMK rendelkezik. Az óvoda feladata azonban a közmű
analitika folyamatos vezetése a GMK által megküldött nyomtatványon. Ez a gazdasági
ügyintéző feladata.

138

Kapcsolatok
o
Közvetlen napi kapcsolatban áll az intézményvezetővel
o
Közvetlen napi kapcsolatban áll az intézményvezető helyettessel
Q
Közvetlen napi kapcsolatban áll a GMK ügyintézőivel (személyesen, illetve telefonon).
Munkakörülmények
.,, Irodája van, amelynek berendezéseit, gépeit i'endeltetésszerűen használja.
0
Az iroda kellemes környezetéről, fogadókészségéről gondoskodik.
Járandóság
0

e

Kiemelkedő munkavégzésért a bérmegtakarítás terhére jutalomban részesülhet.
Étkezési hozzájárulásban részesülhet.

VI. A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
Az alkalmazotti közösség tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a
jogszabályok számára előírnak, biztosítanak.
1.

Ellenőrzése:

Munkáját az intézmény érdekében legjobb hidása szerint végzi. Munkafeladatainak ellenőrzését az
intézményvezető és intézményvezető helyettes végzi.
2. Beszií.molási kötelezettsége:
e
Évente munkájáról írásban /júniusl 5-ig/ az intézményvezetőnek, illetve intézményvezetőhelyettesnek kell beszámolnia.
o

Nyilatkozat
A munkaköl'i leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom!

Budapest, 20 . .....

Intézményvezető

Munkavállaló

PH.
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MUNKAKÖIU LEÍRÁS

KONYHAI DOLGOZÓ

A munkáltató adatai:
Rákospalotai Összevont Óvoda
1151. Budapest, Szövőgyár u. 24.
9236
........... .•..••..•.... székhelyóvoda /tagóvoda/

Munkahely megnevezése:
Munkahely címe:
Munkakör FEOR száma:
Munkavégzés helye:

A munkavállaló adatai:
Neve:
Születési helye/ ideje:
Anyja neve:
Oktatási azonosítója:
Munkaköre:
Munkaide,je:
Helyettesítője:

konyhai dolgozó
40 órn/ hét
konyhai dolgozó, vagy az

Közvetlen felettese:

óvodavezető

óvodavezető

által kijelölt dajka

A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül:
a,

•

Tálaló konyha, mosogató, fekete mosogató,
az óvoda épületében lévő külön folyosók /egyéni feladatatok/

A munlrnkör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség:
8 általános+ HACCP vi7~'>ga

A

munkakörből
e
o

o

"
Q

és

betöltésből

A gyerekekkel szemben legyen barátságos, kedves.
Legyen tisztában a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között se
sértse meg.
Legyen tisztában az óvodára vonatkozó higiéniai követelményekkel munkája során.
Tartsa tiszteletben és tolerálja a másságot.
Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával.

I.
"
a

e

adódó. elvárható magatartási követelmények:

A MUNKAKÖR CÉLJA

Az óvodáskorú gyerekek gondozásának étkeztetésének segítése.
A gyerekek közvetlen és közvetett környezetének /konyhának/tisztán tartása, takarítása az
ÁNTSZ és a HACCP előírásainak megfelelően.
Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
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A cél eléréséhez szükséges feladatok,

főbb

tevékenységek tételes fclsorol:ís~i:

1. Gyerekekkel kapcsolatos feladatok
o
a

0

e

a

Segíti megvalósítani az óvoda pedagógiai célkitűzéseit.
Nyugodt hangvétellel, é1thető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel segédkezik az óvoda
egész napos nevelömunkájában.
Hozzájárul a gyerekek kulturált viselkedésének alakításához, személyes példáján keresztül is.
Ha munkája során balesetveszélyt észlel, köteles elhárítani, megelőzni, jelezni.
A tisztítószereket elkülönítve, biztonságosan, a gyerekektől elzárt helyen tárolja.

2. A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előinísaival kapcsolatos teendők
o

~
0

e
e

e
e
e

Az óvoda egyéb területeit és a számára kijelölt területeket, a vezetői munkabeosztás alapján
tisztán tartja.
Csak érvényes egészségügyi könyvvel dolgozhat!
Az időszakos nagytakarítás során - évente minimum 2-szer (augusztusban és áprilisban) különös gonddal végzi el a fertőtlenítést, a konyhabútor, mosogatók csempék, csövek, ablakok,
ajtók lemosását.
Felelős a konyhában használt felszerelések, edények és textíliák tisztaságáért, felhasználásáért.
Ellátja az eseti, nem rendszeres feladatokat, amelyekkel a tagóvoda vezető megbízza (zárás
alatti locsolás).
Idegen anyag, ruhanemü vagy idegen személy a konyhában nem taitózkodhat.
Felelős a takarításhoz szükséges eszközök rendben tartásáért.
Törött, vagy már nem használható edényeket összegyűjti és a törés füzetbe vezeti.

3. Étkeztetéssel kapcsolatos teendők

Az ételszállítótól átveszi az ételeket, ezután ellenőrzi a mennyiséget, a minőséget és a HACCP-elöírások
betartását a szállítással kapcsolatban. Tapasztalatait írásban röviden rögzíti. Indokolt esetben,
amennyiben komoly rendellenességet észlel, szól az erre a célra kijelölt személynek, és az elkészült
jegyzőkönyvet tanúként aláírja.
o

e

e
e

Az átvett ételeket az egészségügyi szabályoknak megfelelő módon tárolja, közvetlenül az
elfogyasztás előtt, ha szükséges, hűti vagy felmelegíti a megfelelő hőmérsékletre, majd
kiadagolja.
Naprakészen vezeti a hűtőszekrény hőmérsékletének adatait.
Naprakészen vezeti a takarítási naplót.
Tálalás után ételmintát vesz. Ez vonatkozik a szülők által szabályosan behozott
élelmiszerekre is (születésnapi tortára, süteményre). Az üvegeket feldátumozva 48 órán át
az erre a célra rendszeresített hűtőszekrényben tárolja. Az idő letelte utá11 gondoskodik a
fertőtlenítésről.

a

Az étkeztetés lebonyolítása után az edényeket,
a higiéniai előírások szerint el mosogatja:

evőeszközöket,

A fehér edények mosogatása három fázisban történik az
✓
✓
✓

Első

fázis a zsíroldás,
második a fertőtlenítés,
harmadik az öblítés, szárít,1s.

A fekete edényeket a kijelölt mosogatóban kell elmosni.

poharakat összegyűjti, majd

előtisztítás

után.
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Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi

előírásnak megfelelően

nem lehet dohányozni.

A lVIUNKA VÁLLALÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

III.
ci

"
"

Tudásának és képességének megfelelő, koITekt munkavégzés.
A munkafegyelem betartása.
Jó munkahelyi légkör alakítása.

1. Ellenőrzése:

Mtmkáját a gyermekek érdekében legjobb tudása szerint végzi. Munkafeladatainak ellenőrzését
az óvodavezető, tagóvoda-vezető és óvodavezető-helyettes végzi.
2. Beszámolási kötelezettsége:
0

"'

Évente munkájáról szóban az intézményvezető-helyettesnek, illetve tagóvoda-vezetőnek

IV. KAPCSOLATTARTÁSI
KÖTELEZETTSÉGE
"'
o

ÉS

INFORMÁCIÓ

SZOLGÁLTATÁSI

vezetőjével, a tagóvoda-vezetővel, a
csoportos óvónőkkel pedagógus munkát segítőkkel és a munkatársaival.
Viselkedése, magatartása a vezetőkkel, az óvoda dolgozóival, a szülőkkel tisztelettudó.

A konyhai dolgozó rendszeres kapcsolatban áll az óvoda

A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - az óvoda
fennta11ja!

vezetője

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példfinyát útvettem. A munkám során használt tárgyalrnt, eszközöket, gépeket rendeltetésiiknek
megfelelően használom!

Budapest, 20 ......

Óvodavezető

Munkavállaló

PH.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
ÓVODAPSZICHOLÓGUS

A munkáltató adatai:
Munkahely megnevezése:
Munkahely címe:
Munkakör FEOR száma:
Munkavégzés helye:

Rákospalotai Összevont Óvoda
1151. Budapest, Szövőgyár u. 24.
2628
Szövőgyár székhelyóvocla /tagóvoda/

A munkavállaló adatai:
Neve:
Sziiletési helye/ ideje:
Anyja neve:
Oktatási azonosítója:
Lakcíme:
Munkaköre:
Munkaideje:
Kötelező óraszánrn:

óvodapszichológus
40 óra/hét
22+ l O óra/hét

Helyettesítője:

Közvetlen felettese:
Isko]ai végzeUsége:
Alapkövetelmény:

az intézményvezető
Egyetem
Büntetlen előélet, szakmai hozzáértés

Mnnkaterü1ete:

Helyileg a Szövőgyár utcai székhelyóvodában ta1tózkodik,
továbbá a Vácrátót téri utcai és Régi Fóti utcai óvodákba kijár
gyennekekhez és szülőkhöz

HETI BEOSZTÁSA:

A heti beosztás rngalmas, a gyermekek állapotát tekintve arányosan oszlik meg.
Heti 22 óra a kötelező óraszám, melyben a gyermekekkel és szülőkkel való közvetlen foglalkozás és
az óvodában az óvoda vezetővel egyeztetett munkaidő-beosztás szerint és a pedagógussal a gyermek
ügyében folytatott konzultáció történik.

Heti 10 óra kötetlen munkaidő: intézményen belül, intézményen kívül.

A munkaidő további - kötetlen- id~je szolgál a szűrések_, felmérések és egyéb adatgyűjtés során
keletkezett információk feldolgozására, vagy az intézmény szintjén gyűjtötl adatok szisztematikus
dokumentálására hosszabb távú helyi tervek készítéséhez. Ide tartozik továbbá a munkavégzés
adminisztrációs feladatainak elvégzése és a szakmai fejlődéshez szűkséges tevékenységek egyéni
szinten, valamint szervezett továbbképzések, szakmai rendezvények, konferencia részvétel és a helyi
vagy országos M6dsze1iani Bázis rendezvényein való részvétel vagy a szakképesítés megszerzéséhez
szlikséges tevékenységek formájában.
SZAKMAI TARTALOM:

(4) Prevenció
(5) Rendszerszemlélet: (gyermek- pedagógus-sz ülő)
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DIAGNOSZTIKA:

..,

által jelzett, vagy szülő által igényelt beilleszkedési, szocializációs és
problémák diagnosztikus vizsgálata, szakvéleményezése, - szükség esetén szakértői bizottság e1é irányítása, és javaslattétel a további gondozási feladatokra.
Javaslattétel az óvodapedagógusoknak iskolaéreltséggel kapcsolatban.
Az

óvónők

képességfejlődési

e

TEHETSÉGGONDOZÁS:
0

A tehetséges gyermekek azonosítása és fejlesztése

KONZULTÁCIÓ:
o
fj

o
o

problémakezelési konzultáció, javaslatok közvetítése,
mentálhigiéniás célú konzultáció,
esetmegbeszélés, szupervízió,
módszertani megbeszélés, új módszerek bevezetésének támogatására, speciális vagy kritikus
helyzetek eredményes kezelése érdekében.

ISKOLAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS:
o

Az óvodából az iskolába való átmenet segítése a gyermek vizsgálatával és szülői tanácsadással.

ISMERETTERJESZTŐ TEVÉKENYSÉG:
o

Csoportfeladatokhoz való segítségnyítjtás, elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, előadások
tartása és szervezése szülőknek és nevelőknek pl. szülői fórum, értekez1et, továbbképzés.

NEVELÉSI TANÁCSADJ-\.S:
e

Szülők

részére egyéni, vagy csoportos tanácsadás igény szerint.

KAPCSOLATTARTÁS:

Intézményen belül: folyamatosan az óvoda vezetőivel és pedagógusaival, szakmai
munkaközösségeivel, valamint a segítő szakemberekkel (fejlesztőpedagógus, logopédus,
védőnő, gyermekorvos).
m
Intézményen kívül: a Pedagógiai szakszolgálat, a Gyermekjóléti szolgálat és a Családsegítő
Szolgálat szakemberivel.
G
Kutatás és elemzések végzése egyes csoportok, korcsopo1iok és meghatározott társadalmi és
kulturális hátterű gyermekek vizsgálata, országos programok vagy helyi info1mációk nyomon
követése és segítése.
ELLENŐRZÉSÉRE .JOGOSULTAK
o>

e

•

Az intézményvezető, helyettese és a tagóvoda-vezetők.
A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket
végezhetnek a BECS vezet~je és tagjai
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KAPCSOLATOK
o

o

Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal és az
óvodavezetéssel. Az intézmény gyennekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott
kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult
kapcsolataikat.
Részt vesz az alkalmazotti és esetenként (meghívottként) a nevelőtestületi értekezleteken.

MUNKAKÖRÜLMÉNYEK
o

Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a közalkalmazotti szabályzat
alapján végzi.

TECHNIKAI DÖNTÉSEK

„
.,

Betartja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott
anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
o

Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának és jogszabályok által, valamint az óvoda
SZMSZ-ében és Juttatási szabályzatában biztosított jogokat.

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE

.,

Év végén az egész éves munkáját, teljesítményét írásban értékeli.

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTEÉG
<1>

A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe ta11oznak az intézmény
problémák, az óvoda szempontjából belügynek számító témák,
szakmai vagy munkaügyi viták.
A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kél'désekben (a gyerek
egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sa_játságos
probléimíja) illetéktelen személyeket (dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni.
működésével összefüggő belső

11>

J1\.RANDÓSÁG

•
o

„

bérbesorolás szerinti fizetés
a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint.
juttatási szabályzat lehetőségei szerint

A munkaköri leírás módosításának jogát- a köriilményekhez igazodva - a munkáltató
fenntartja!
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Nyilatkozat
A munkakiiri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek telóntem, annak egy
példányát átvettem. A munkám sor:ín használt tárgyakat, eszközöket, rendeltetésüknek
megfelelően használom.

Budapest, 20.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Munkavállaló

ph.

Intézményvezető

147
M1JNKAKÖR1 LEÍRÁS
DIETETIKUS
A munkáltató adatai:
Munkahely megnevezése:
Munkahely címe:
Munkakör FEOR száma:
Munkavégzés helye:

Rákospalotai Összevont Óvoda
1151. Budapest, Szövőgyár u. 24.
2223
Mozdonyvezető székhelyóvoda /tagóvoda/

A munkavállaló adatai:
Neve:
Születési helye/ ideje:
Anyja neve:
Oktatási azonosít6ja: .
Munkaköre:
Munkaideje:

. . .................................... ..
.................. .................... ..
...................................... .
. ..................................... .
mozgásfejlesztő pedagógus és alapozó terepeuta
40 óra/ hét,
Helyettesítője:
dietetikus kolléga
Közvetlen felettese:
intézményvezető helyettes
A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül:
dietetikus részére kijelölt konyha, csoportszoba,
és az óvoda közös részei
$

A munJ<akör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség:
$

Főiskola

A dietetikus kompetenciája:
e
A diétás gyennekek ellátása.
e,
Cukorbeteg gyermekek gondozása.
e
Diétát igénylő családokkal folyamatos kapcsolattartás

I.
o

A MUNKAKÖR CÉL.JA

A diétaára szoruló gyermekek napközbeni felelősségteljes ellátása az egyéni diéta minden
pontjának figyelembevételével, betartásával az óvónők és a dajka felé

A cél eléréséhez sziik~éges feladatok.

főbb

tevékenységek tételes felsorolása:

1. A munkakörköz, beosztáshoz tartozó feladatok, hatáskörök ·

1. szakmai feladatköre:
Állandó feladatai:
$

e
o

111

e

A diétások étkeztetése
Reggeli, uzsonna tálalása a diétásoknak megfelelően
Az ebéd szétosztása a diétásoknak megfelelően
A diétás konyha rendben tartása, mosogatás
Seprés, felmosás
Diétások egyéb ellátása - vércukormérés, inzulin beadás.
Esetleges krízis állapot kezelése a szakmai protokollnak megfelelően - alacsony / magas
vércukorszint.
Dokumentáció elkészítése
u
Takarítási ellenőrző lap
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Tálalás

ellenőrző

lap

Hőmérséklet ellenőrző
o

lap
Diabétesz füzet vezetése, diabétesz betegek füzetének vezetése.

Heti feladatok:
0
Étlap tervezése és kifüggesztése a csoport előterében jól látható helyen.
m
Heti takarítás.
Kerületi feladatok:
e
Kerületi szinten a diétára szoruló gyermekek felelősségteljes segítése. Az óvodák intézményvezetők, óvodapedagógusok, szülők, - tájékoztatása, előadások tartása,
értekezleteken való részvétel, diétás tanácsadás
Részletes feladátköre:
8. 00 - 8, 30 h-ig
Diétások reggelijének elkészítése
Dokumentáció
Vércukrnmérés, étkezés
9,00 h
9, 15 h
Másnapi ebéd megrendelése
9, 30 h
Vércukormérés
9. 30 h
Diabétesz betegek tízóraija
10. 00 h
Mosogatás
10, 30 h
Vércukormérés, étkezés
11, 00 h.-13, 00h-ig
Ebédeltetés
Tálalás
Melegítés
Szénhidrát kimérése
Vércukormérés
Inzulin beadás
Ebédeltetés a csoportszobában
Mosogatás
13,00-14.15.h-ig
Takarítás - söprés, felmosás
Dokumentáció
14, 00h
Vércukormérés
U zsonnakészítés,
14, 30h
Dokumentáció,
Uzsonnáztatás
15,00h
15, 30- 16, 00h
rviosogatás
2. Szakmai
e
e

e

e
$

o
0

«>

$

3. A
$

felelőssége

Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel.
Ismeri az intézmény dokumentációit, az abban megfogalmazottakat betartja. Aktívan részt
vesz a nevelőtestület munkájában
Felelős a rábízott gyennekek testi épségéért és annak megőrzéséért. Ennek érdekében
kö1iiltekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről.
Tiszteli a gyermek és szülők emberi méltóságát és jogait.
Köteles naprakészen a dokmnentációt vezetni.
Anyagi felelősséget vállal az általa átvett és használt eszközökért.
Segítséget nyújt a szükséges speciális eszközök kiválasztásában.
Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a műveltségbeli
fejlődés. Ennek érdekében folyamatosan képezze magát. Továbbképzési, továbbtanulási
elvárások: a 7 évenkénti 120 órás továbbképzés elvégzése.
Munkaköri kötelességének betartásáért fegyelmi felelősséggel tartozik az intézményvezetőnek.

munkakörből

és betöltésből adódó, elvárható mag:1tartási követelmények:
A gyerekekkel szemben legyen barátságos, kedves.
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Legyen tisztában a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között se
sértse meg.
Tmtsa tiszteletben és tolerálja a másságot.
Mutasson példát kultmált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával,
ápoltságával.
Munkaidejét a munkáltató által meghatározottan, a mindenkor érvényben lévő jogszabályok
alapján töltse el.
Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg (a munkaidő megkezdése elött minimum ¼
órával), hogy a munkaidejének kezdetekor már átöltözve, a munkavégzésre készen álijon.
Tartsa be a munkafegyelmet, a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait.
Munkáját pontosan kezdje, betegsége esetén vagy egyéb okok miatt törekedjen arra, hogy
távolmaradását mielőbb jelezze vezetőjének, kollégájának, helyettesítésének időbeni biztosítása
érdekében.
Munkaidő alatt csak vezetője engedélyével hagyhatja el az óvodát.
Dohányozni az óvoda egész területén, illet-ve az intézmény 5 m-es vonzáskörzetében szigorúan
tilos! Szabálysértés esetén az elkövetőt terheli a felelősség.
Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és
családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
Munkaidőben csak hivatalos ügyben használhat mobil, vagy vezetékes telefont.
Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és politikai semlegességet.
Betartja a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a magánéletében is.

4. Különleges felelőssége
Tevékenységét az intézményvezető helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az
általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakotoija. Munkaköri leírását. az
intézményvezető készíti el.

II.
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
3. A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások
• A munka törvénykönyve 122. §-a szerint:
(7) bekezdés: A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató
határozza meg.
(8) bekezdés : Az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját kivéve- a
munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a vezetőnek. A dolgozó erre
vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben.
(9) bekezdés: A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.
(6) bekezdés: A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a
munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele.
e
Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreé1tések elke1iilése érdekében ajánlott.
0
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a
e
helyettesítés megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával
jelezni kell a tagóvoda-vezetőnek.
4. A gyerekekkel kapcsolatos egyéb előírások
CJ
A tudomására jutott Jiivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az
intézmény miíködésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek
számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták.
7. Egyéb
e
Hiányzás esetén, külön díjazás ellenében, a vezető rendelkezése alapján, köteles a
helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni.
CJ
Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, é1tékeit megóvni köteles, azokat
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Bánnilyen háztaitási vagy elektromos
eszköz elvitele (kölcsön kérése) az óvodából nem megengedett.

150
fJ

Munkavégzés alatt betaitja a munkavédelmi,
szabályokat.

tűzvédelmi

és balesetvédelmi, egészségügyi

A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előírásaival kapcsolatos teendők
m
Csak érvényes egészségügyi könyvvel dolgozhat!
" A higiéniai előírásokat betartja.

III.

A MUNKA VÁLLA.LÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

1. Jogkör, hatáskör:
e
Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket, vezetői döntéseket, munkájában
a jogszabályokban biztosított jogok szerint jár el.
e
Hatásköre kite1jed a sajátos nevelési igényű gyermekek.re.
Q
Köteles a vezető (megbízott helyettes) figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre,
magatartásra és állapotokra.
" Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés.
e
A munkafegyelem betartása.
0
Jó munkahelyi légkör alakítása.

2. Ellenifrzése:
e
Munkáját a gyermekek érdekében legjobb tudása szerint végzi. Munkafeladatainak ellenőrzését az
intézményvezető, tagóvoda-vezető és óvodavezető helyettes végzi.
3. Beszámolási kötelezettsége:
., Hetente szóban. Évente (június 15-ig) pedig írásban munkájáról az intézményvezető helyettesnek,
illetve tagóvoda-vezetőnek beszámol

IV. KAPCSOLATTARTÁSI ÉS INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTAL\.SI KÖTELEZETTSÉGE
Kapcsolattartás terjedelme és módja:
Belső: munl<atársakkal, sziilői szervezettel
G
Napi munkájában együttműködik az intézményvezetővel, az óvodapedagógusokkal,
dajkákkal és más nevelést segítő munkatársakkal.
e Hagyományosan kialakult kapcsolatot ápol a szülőkkel. Tájékoztatja a szülőket a gyermek
egészségügyi állapotáról.
e
Részt vesz az alkalmazotti és a nevelőtestületi értekezleteken.
Külső:
e

e

Kerület óvodai intézményei
Kórház- és Menzaétkeztetés Kft.
2234 Maglód, Jókai Mór u. 74.

A munkaköri leírás módosításának jogát - a körülményekhez igazochta - az óvoda
fenntartja!

vezetője

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek
megfelelően használom!
Budapest, 20 ..... .

Munkavállaló

intézményvzezető
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

Munkáltató adatai:

Rákospalotai Összevont Óvoda
1151. Bp. Szövőgyár u. 24.
837864
15837862-2-42
2441

Munkáltató neve:
Munkáltató címe:
Munkáltató törzsszáma:
Munkáltató adószáma:
Munkakör FEOR száma:

A munkavállaló adatai:
Neve:
Születési helye/ ideje:
Anyja neve:
Oktatási azonosítója:
Lakcíme:
Munkaköre:
Munkaideje:
Kötelező óraszáma:

fejlesztőpedagógus

40 óra/hét
24 óra/hét

Helyettesítője:

Közvetlen felettese:
Iskolai végzettsége:
Alapkövetelmény:
Munka teriilete:

az

intézményvezető

Büntetlen előélet, szakmai hozzáéttés
Helyileg a Mozdonyvezető utcai tagóvodában tartózkodik,
továbbá a Klapka utcai és Bocskai utcai óvodákba kijár a
gyermekekhez és szülőkhöz

Munkáját a Munka törvénykönyve (Mt) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXm.
Törvény (Kjt) az 1993.évi LXXIX. közoktatási törvény, az azt kiegészítő végrehajtási utasítás, az
intézmény Szervezeti és Müködési Szabályzata szerint az intézményvezető irányítása és ellenőrzése
alatt végzi.
I. A MUNKAKÖR CÉLJA
A fejlesztő óvodapedagógusi munka olyan pedagógiai tevékenység, amely a tanuláshoz szükséges
pszichés funkciók fejlesztését, ill. a sérült funkciók javítását, az esetleges hiányzó funkciók pótlását
szolgáija
A FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS KONKRÉT FELADATAI
A fejlesztő óvodapedagógus munkaideje heti 40 óra, ebből kötelező óraszáma, melyet a
gyerekekkel történő közvetlen foglalkozásra köteles fordítani heti 24 óra.
Munk~ját a délelőtti időszakban végzi.
Megelőzi, vagy csökkenti azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a lassúbb érés, vagy egyéb
okok miatt keletkeznek a gyermeknél, megváltoztatja a kialakult negatív motivációkat,
csökkenti a viselkedési zavarokat, megelőzi a neurotikus tüneteket, melyek a már esetlegesen
elszenvedett sorozatos konfliktusok és frusztrációk miatt kialakulhatnak.
A J?EJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS PEDAGÓGIAI FELADATAI
• Tanév elején végezzen hospitálásokat a mindenkor esedékes csoportban, figyelje meg a
gyermekeket különböző tevékenységeik során,
• A szüréseik elvégzése után a logopédussal és az óvónőkkel taitson konzultációt, a feladatok
pontos meghatározása érdekében,
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Tartsa szem előtt, hogy a fejlesztő csoportba kerülés fő indikációja az életkor
(tankötelezettség elérése) és a tíinet súlyossága,
e
Vegyen részt a gyem1ekek szakszolgálathoz küldendő beutalóinak elkészítésében,
e
Tartson rendszeres kapcsolatot a fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekek szüleivel,
nyújtson kon-ekt tájékoztatást a gyern1ekek fejlődéséről.
Úgy szervezze a foglalkozásait, hogy:
0
A fejlesztő foglalkozások alaptevékenységét aj áték jelentse,
e
A közös játékban alakuljanak a gyennekek társas kapcsolatai,
e
Kapjanak lehetőséget arra, hogy önmagukat megismerjék,
e
Tanulják meg az alkalmazkodás és a viselkedés szabályait,
e
Kezelje partnerként a gyermekeket, helyezzen nagy hangsúlyt a személyes kapcsolatokra,
<?>
Juttassa a gyennekeket minél több pozitív élményhez,
0
A fejlesztő program legyen egyénre szabott, mindig igazodjon a gyermekek egyéni
fejlettségéhez, képességeihez, aktuális teljesítményéhez,
A munkájához kapcsolódó tanügy igazgatási és pedagógiai dokumentáció mindenkor
legyen naprakész.
EGYÉNI MEGBÍZATÁS
e
Munkáját az intézményvezető megbízása alapján végzi,
o
Folyamatos önképzéssel javítja fejlesztő pedagógiai felkészültségét és gyakorlati munkájában
hasznosítja,
0
Munkaja során kiszííri a tehetséges gyermekeket, azokat fejleszti.
G
Folyamatosan figyelemmel kíséri az eszközajánlásokat.
e·
Rendszeres kapcsolatot tart a szakszolgálatokkal, a Pedagógiai Szal<szolgálattal, logopédussal,
gyógypedagógussal, mozgás-terapeutával.
o
Napi rendszerességgel találkozik az érintett csoport óvónőivel, konzultációt tartanak a
gyem1ekeket érintő kérdésekről, ercdményeluől, további feladatokról, szükség esetén
esetmegbeszéléseket taiianak.
e
A szülőkkel konzultál és az érintő problémás kérdésekben megbeszélést tatt velük.
NEVELÉSI TANÁCSADÁS:
6. Szülők részére egyéni, vagy csopmtos tanácsadás igény szerint.
"

@

KAPCSOLATTARTÁS:
o

„
e

Intézményen belül: folyamatosan az intézmény vezetőivel és pedagógusaival, szakmai
munkuközösségeivel, valamint a segítő szakemberekkel (fejlesztőpedagógus, logopédus,
védőnő, gyermekorvos).
Intézményen kívül: a Pedagógiai szakszolgálat, a Gyermekjóléti szolgálat és a Családsegítő
Szolgálat szakemberivel.
Kutatás és elemzések végzése egyes csoportok, korcsopoiiok és meghatározott társadalmi és
kulturális hátterű gyennekek vizsgálata, országos programok, vagy helyi információk nyomon
követése és segítése.

II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
5. A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások
• A munka törvénykönyve 122. §-a szerint:
(lO)bekezclés: A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató
határozza meg.
(1 l)bekezdés: Az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját kivéve- a
munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a vezetőnek. A dolgozó erre
vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, írásban, kivéve rendkívüli esetben.
(12)bekezdés: A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.
(6) bekezdés: A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a
munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele.
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Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott.
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a
helyettesítés megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával
jelezni kell a tagóvoda-vezetőnek.

A gye1·ekekkel kapcsolatos egyéb előírások
A tudomására jutott hivataH titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az
intézmény miíködésével összefüggő belső probJémák, az óvoda szempontjából belügynek
számító témák, szakmai vagy munkaiigyi viták.
3. Egyéb
0
Hiányzás esetén, külön díjazás ellenében, a vezető rendelkezése alapján, köteles a
helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni.
" Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Bármilyen háztartási vagy elektromos
eszköz elvitele (kölcsön kérése) az óvodából nem megengedett.
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
6.

m

(ll

A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előfrásaival lrnpcsolatos teendők
°' Csak érvényes egészségügyi könyvvel dolgozhat!
e1
A higiéniai előírásokat betartja.

III.

A l\'IUNKA VÁLLALÓ JOGAI ÉS KÖTELF,SSÉGEI

1. Jogkör, hatáskör:
(ll
Ismerve a megbízatására vonatkozó törvényeket, rendeleteket,
munkiijában ajogszabályokban biztosított jogok szeríntjár el.
o
Hatásköre kite1jed a sajátos nevelési igény(í gyermekekre.
o
Köteles a vezető (megbízott helyettes) figyelmét felliívni az
munkavégzésre, magatartásra és állapotokra .
., Tudásának és képességének megfelelő, konekt munkavégzés.
e
A munkafegyelem betartása.
e
Jó munkahelyi légkör alakítása.

vezetői

döntéseket,

előírásoktól

eltérő

ELLENŐRZÉSÉRE JOGOSULTAK
~ Az intézményvezető, helyettese és tagóvoda-vezető
„ A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket
végezhetnek a BECS vezetője és tagjai
III. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK
o
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betaitásával, a
mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a közalkalmazotti szabályzat
alapján végzi.
TECHNIKAI DÖNTÉSEK
ca
Betmtja a tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat. Tahrékosan gazdálkodik a rábízott
anyagokkal.
"' Kialakítja az egészséges és biztonságos mnnkakötiilményeket, az anyagi lehetőségek
szerint.
JOGKÖR, HATÁSKÖR
<>
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának és jogszabályok által, valamint az óvoda
SZMSZ-ében biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
.. Év végén az egész éves munkáját, teljesítményét írásban értékeli.
TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTEÉG
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A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megődzni. Ebbe a körbe tartoznak az
intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek
számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták.
A gyerekekkel kapcsolatos bizalmas info rmációknak tekintendő kérdésekben (a gyerek
egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának sajáts:1gos
problémája) illetéktelen személyeket (dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni.

JÁRANDÓSÁG
o
bérbesorolás szerinti fizetés
o
a törvényi szabályozás, a fenntm1ó által biztosított lehetőségek szerint.
o juttatási szabályzat lehetőségei szerint
A munkaköri Ieit'ás módosításának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató
fenntartja!

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, rendeltetésüknek.
megfelelően használom.
Budapest, 20 .. ., ...... .. ......... .

Munkavállaló

Intézményvezető
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Rákospalotai O~mzevont OvodH
OM: 201 545

Utódlá§i terv

2017

Készítette:

Balla Bé láné
intézményvezető
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1. Az utód1ás fogalma
2. Az utód]ási terv célja
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RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA
Székhely óvoda: 1151. Budapest, Szövőgyár utca 24.
Intézményvezető:

Balla Béláné

Tel./fax: 06-1-306-31-74 /e-mail : rakospalotaiovi@gmail.com
OM azonosító: 201545
Általános helyettes: Végváriné Kékhegyi Erika
1154. Budapest, Klapka György utca 27.
Tel./fax: 06-1-307-6374 / e-mail: klapkaovi@freemail.hu
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Rakospa lotai Osszevont Ovoda

Továbbképzési program

2017- 2022~

Készítette:

Balla Béláné
intézményvezető
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továbbképzésre, természetesen, ha beillik az ü1tézmény által
feltételekbe. /Lásd: Továbbképzési táblázat, beiskolázási terv.

felállított

8. Felkészülés a váratlan eseményekre:
Váratlan eseményre nehéz felkészülni, de egy szervezetnek erre is fel kell
készülnie. Ha valamelyik vezetővel bármi történne, /esetleg egy hosszan tartó
betegség stb./, aldrnr ki veszi át a vezetést, és van e kellő tapasztalata ezen a téren?
Át tudja-e látni a szervezet működését?
Az intézmény SZMSZ-ében nagyon jól felállított a helyettesítés, rendje az, hogy
kinek, mikor, hogyan, mennyi időre lehet átvenni a vezetést.

/Lásd: SZMSZ vezetők helyettesítésének a rendje/
9. Az intézmény jövőbeni irányítása:
Nagyon fontos, hogy az intézménynek olyan jövőképe legyen, amely biztonságot
nyújt az intézmény dolgozóinak, feladatai ellátására. A kiválasztott vezetővel ez
a jövőkép fenntartható és fejleszthető legyen. Az eddig kiépített oktatási-nevelési,
minőségi szervezeti kultúrát továbbfejleszthesse.

Melléklet: Továbbképzési terv
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d./Egyéb munkaköne tervezés:
-

óvodapedagógus

Mivel az óvodapedagógus munkakörre nagyon nehezen található szakember,
ezé1i fontos feladatunknak tekintjük az intézményben ennek a munkakörnek a
pótlásáról való gondoskodást, tervezést.
Azokat a dadus néniket vagy pedagógiai asszisztenseket, akik megfelelő
rátennettséggel rendelkeznek az óvodapedagógia iránt, beiskolázzuk
óvodapedagógus szalaa./Lásd Továbbképzési tervi

5. Az intézmény szervezeti strukktúrája:
e az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív
irányítása,
o a vezetői kompetenciák fejlesztése.
Az intézményvezető helyettesi és tagóvoda-vezetői kompetenciák megegyeznek
az intézményvezetői kompetenciákkal abban, hogy a két vezető támogatja
ezekben a kompetenciákban az intézményvezetőt és a tanfelügyelet ellenőrzése is
ezek a kompetenciák alapján ellenőrzi őket.

7. Humán

erőforrás

tervezése:

Lehetséges vezetők képzése, fejlesztése, lehetőségek felállítása. (Meg kell nézni,
hogy az intézmény költségvetése, mennyi előirányzatot tartalmaz
továbbképzésre. Milyen vezetői képzést tud fmanszírozni az intézmény, hogyan,
milyen feltételekkel?) Stratégiai alapú tervezés átfogó célokra építve alakítja ki a
munkaerő tervet. Távlati célokat kell meghatározni: (értékrendet tovább
követni .. .stb.)
Ehhez sok segítséget ad a továbbképzési terv, a beiskolázási terv, amit minden
év március végéig le kell adnunk az Önkormányzat felé.

Itt lehet tervezni, hogy kinek van

sürgősen

szüksége a továbbképzésben a 120
pontra. Tovább kik azok, akiket az intézmény szeretne elküldeni vezetői képzésre.
Táblázat alapján vezetjük kinek hány pontja van, és hány kell még, hogy elétje a
120 pontot. Akinek szüksége van ene, beiskolázzuk az általa kiválasztott
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Utódlási terv
1. Az utódlás fogalma: vezetési feladatok átadása és az intézmény számára
minden szempontból megfelelő vezető kiválasztása.
2. Az utódlási terv célja: hogy a szervezet biztosítsa a vezetői feladatok
folyamatosságát, megőrizze, és fejlessze a szervezet fejlődését, megtartsa egyéni
értékeit, sajátosságait.
3. Mikor kezdjen neki a szervezet az utód kiválasztásának? Legjobb, akkor,
ha a vezető már nyugdíjas kor előtt van, esetleg lejár a vezetői megbízatása, akkor
előtte 2 évvel el lehet kezdeni az utód keresését. Sok helyen a vezető helyettes
veszi át a stafétabotot. Tennészetesen, mivel a vezető közelében van, együtt
dolgoznak, sok mindent átlát a szervezet müködésével kapcsolatban. Ez feltételezi
a megfelelő iskolai végzettséget, vezetői képzettséget és végül rátermettséget.
Nagyon fontos az is, hogy a szervezetben dolgozók elfogadják.

Ezt egy alkalmazotti ülésen meg lehet kérdezni a dolgozóktól / akár nyílt, vagy
titkos szavazással/.
4. Intézményünkben

-

lévő vezetői

beosztások:

intézményvezető
intézményvezető

helyettes

tagóvoda-vezető

a./ Az intézményvezető magasabb-vezetői megbízás alapján történik. Az
Önkormányzat Képviselő-testülete válassza ki a pályázata alapján az
intézményvezetőt. Természetesen a megfelelő iskolai végzettségekkel és vezetői
vizsgával rendelkező belső ember is, pályázhat, akit az alkalmazotti közösség
szeretne, erre a vezetői megbízásra.
b./ Az

Intézményvezető

nevelőtestület

helyettest az

intézményvezető

bízza meg, a

egyetértésével.

e./ A tagóvoda-vezetőt szintén az
egyeté1iésével.

intézményvezető

bízza meg, a

nevelőtestület

Nagyon fontos, hogy ezek a vezetők rátermettek, lojálisak legyenek az
intézménnyel szemben, és segítsék a vezető munkáját, az intézmény irányítása
szerkezeti felépítésének megfelelően .
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A Rákospalotai Összevont óvoda Továbbképzési Programja
(Készült a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján)

A továbbképzési program részei
A továbbképzési program célja, feladata

1.

II. A továbbképzési program hatálya

Ill. A szakvizsgára vonatkozó alprogram
IV. A továbbképzésre vonatkozó alprogram

V. A finanszírozási alprogram
VI. A helyettesítésre vonatkozó alprogram

1. A továbbképzési program célja, feladata
A Rákospalotai Összevont Óvoda pedagógusainak továbbtanulását, illetve a
kötelező továbbképzésbe való bekapcsolódását biztosítani, összehangolva a

pedagógusok egyéni érdekeit a törvényi előírások megvalósulásával és az
intézmény szempontjaival.

II. A továbbképzési program hatálya
Időbeli érvényessége: 2017-től 2022-ig

Hatálybalépés: a nevelőtestület véleményezését

követően nevelőtestületi

határozattal
Személyi értelemben: kiterjed az óvoda nevelőtestületének tagjaira

Részletezve - a nevelőtestület tagjai közül a törvényben megjelölt óvodai
nyilvántartás alapján:

-

A kötelező továbbképzés nem érinti: (a törvény értelmében megjelölt
felmentő hatályú életkor elérése okán}

-

A kötelező továbbképzés e képzési ciklusban nem érinti:

/akik teljesítették a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségüket/
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- Továbbá nem érinti az alábbi pedagógusokat, mert a 120 órás
továbbképzési kötelezettségüket teljesítették:

A kötelező hétévenkénti továbbképzés hatálya alá tartoznak

sorrendben:

Az itt megjelölt sorrendre tekintettel kell lenni a beiskolázási tervben.
Általános rendelkező elvként meghatározza a nevelőtestület, hogy az óvoda
továbbképzési (és beiskolázási) tervének összhangban kell lennie az óvoda
nevelési, illetve minőségirányítási programmal.

Ill. A szakvizsgára vonatkozó alprogram
A szakvizsgára történő felkészíté_s hozzájárul az alapképzésben megszerzett
ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a
pedagógus munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat,
képesség, a pedagógus pályára való alkalmasság fejlesztéséhez, továbbá
bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel betölthető
pedagógus munkakörben hasznosítható, az alapképzésben szerzett
ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt.
A szakvizsgára felkészítő képzésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki
rendelkezik a pedagógus munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai
végzettséggel, valamint három év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlattal.

A szakvizsgára történő felkészítésbe,

illetőleg a

továbbképzésbe való

bekapcsolódásnak három lehetséges módja van:

1. Az érdekelt pedagógus jelentkezik, és a kormányrendeletben foglaltaknak
megfelelő eljárás és rend szerint a munkáltató elfogadja a jelent kezését,

felveszi a beiskolázási tervbe.
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2. A munkáltató elrendeli a szakvizsgára való felkészülést, illetve a
továbbképzésben való részvételt. Ebben az esetben a munkáltató fedezi az
összes költséget.
3. A pedagógus saját elhatározása alapján közvetlenül jelentkezik szakvizsgára,
illetve továbbképzésre. (Ebben az esetben a rendeletben meghatározott
juttatásoktól elesik.)

IV. Továbbképzésre vonatkozó alprogram
Azonos továbbképzésre jelentkező, azonos óvodában dolgozó óvónő csak akkor
szerepelhet ugyanazon évre szóló beiskolázási tervben, ha helyettesítésük nem
okoz zavart az óvoda működésében. Őket lehetőleg egymást követő években
kell felvenni a beiskolázási tervbe.
Előnyben kell részesíteni azt a pedagógust, aki hiányzó képzettség elvégzésére

vállalkozik, pl. fejlesztő pedagógus, logopédus, gyermekvédelem.
Fontosságát tekintve a következő az olyan továbbképzésre jelentkező, aki
adaptált programunk felkészítő továbbképzésére jelentkezik.
Lehetőleg

a 120 órás továbbképzéseket kell választani, és csak utána

következzen az, aki több képzési alkalommal teljesíti az előírt időkeretet.
A tanulmányi követelmények teljesíthetők egy vagy több továbbképzés
keretében is.

A hétévenkénti továbbképzésen való részvétel saját hibából fakadó
elmulasztása a munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony
megszüntetésével járhat.
A továbbképzésen való részvétel követelménye addig az évig vonatkozik a
pedagógusra, melyben ötvenkettedik életévét betölti. (2012. szept. 1-től}
A hétévenkénti továbbképzésben azok a pedagógusok vesznek részt, akik

legalább hét éve szereztek pedagógusi diplomát.
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A továbbképzések esetében

előnyt

élveznek az alábbi területek:

o

a fejlesztőpedagógia szakterületei

o

mozgásfejlesztés lehetőségei

o

néphagyományok, kultúrák, lehetőségei az óvodai élet során

o

gyermek megismerési technikák

ci

fejlesztési 1 innovációs tevékenységek

V. A finanszírm~ási alprogram
1. A költségvetés által biztosított hozzájárulás felhasználható:
a) a távollévő helyettesítéshez szükséges költségek fedezéséhez.
b) a szakvizsgára történő felkészítésben való részvétel díja és költsége (utazás,
szállás, étkezés, könyv stb.) kifizetésének munkáltatói támogatásához.
e) a b, pont szerinti továbbképzést teljesítők anyagi elismeréséhez.

A finanszírozás összeállításánál az előbb lévő pontban meghatározott fedezet

biztosítása után lehet á sorrendben következő feladatra fedezetet biztosítani.
A részvételi díj kifizetéséhez történő hozzájárulás nem lehet több a díj nyolcvan
százalékánál, kivéve, ha a továbbképzést a munkáltató rendelte el, illetve az

érintett pedagógus tanulmányi

szerződést

kötött az intézménnyel.

Ha olyan pedagógus vesz részt képzésben, aki nem szerepel a beiskolázási
tervben az nem tarthat igényt a részvételi díjra és költsége fedezésének
támogatására.

2. A központi költségvetés által biztosított összegen felül az alábbi forrásokból
célszerű kiegészíteni a továbbképzések összegét:
@

külső

o

fenntartói hozzájárulás.

támogatás,
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3. A rendelkezésre álló pénzeszközök felosztásának elvei:
a) A már megkezdett tanulmányok folytatásának biztosítása.
b) A továbbképzésre kötelezett pedagógusok képzésének finanszírozása.
VI. A helyettesítésre vonatkozó alprogram

1. Az óvoda pedagógusai lehetőség szerint minél kevesebb ideig legyenek távol
a foglalkozásokról, ezért:
- olyan továbbképzésbe kapcsolódjanak be, illetőleg olyan szakvizsgára való
felkészülésben vegyenek részt, amelynek foglalkozási órái nem esnek egybe az
intézményben tartott foglalkozások idejével.
2. A központi költségvetés által biztosított összeget elsősorban a zavartalan
nevelőmunka feltételeinek megteremtésére kell fordítani.

3. Elsőrendűen fontos elv a távollévők szakszerű helyettesítésének biztosítása.

Az óvoda nyilvántartja
o

a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási
intézményben szerzett okleveleket,

o

azokat, akik a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezések
hatálya alá tartoznak,

o

a pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, tudományos
fokozat megszerzését,

t>

a továbbképzésben való részvételt és a továbbképzés teljesítését.

Jelen továbbképzési tervet a Rákospalotai Összevont Óvoda nevelőtestülete
2017. szeptember 02 - ai ülésén( .... igen, .... nem, ... tartózkodik) elfogadta.
Budapest, 2017. szeptember 01.
Balla Béláné
intézményvezető
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A RL\.KOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA NEVLŐTESTÜLETE

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében töiiénő védelméről. Az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló - és 2018. május 25. napjától alkalmazandó (EU)2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), az infmmációs önrendelkezési jogról.
Továbbá az info1mációszabadságról szóló 20 11. évi CXII.törvénynek (a továbbiakban:
Infotörvény), valamint a nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvénynek (a
továbbiakban: Nktv.) valómegfelelés érdekében, továbbá a Rákospalotai Összevont Óvodával
kapcsolatba kerülő tennészetes személyek adatainak fokozott védelme, illetve ezen adatok
jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása
céljából,

AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT ALKOTJA:

I. rész

1. Adatkezelési szabályzat célja
Az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő
adatvédelmi követelmények szabályozása.

2. A szabályzat alapját

képező

jogszabályok

1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992.évi LXVI. Törvény
2. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs
szabadságról
3. A Nemzeti Köznevelésről szóló 201 l. évi CXC tv.
4. Az alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.)
83/B-D § és az 5. számú melléklete.
5. A 20/ 2012. (VIII. 31) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről.
6. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről.

3. Az adatkezelési szabályzat személyi és

időbeli

hatálya
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3.1. Az adatkezelési szabályzat kite1jed az intézmény vezetőjére, vezető-he1yettesekre és a
tagóvoda-vezetőkre valamennyi munkavállalójára továbbá az intézmény gyennekeire kötelező
érvényű.

3.2 Ezen szabályzat szerint kell ellátni:
m

o

a munkavállalói alapnyilvántartást, valamint az alkalmazott személyi iratainak és
adatainak kezelését. (továbbialcban együtt: alkalmazotti adatkezelés)
a gyerekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban:
gye1mekek adatainak kezelése)

3.3 A Szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a munkavjszony
jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra.

megszűnése

után, Hletve e

3.4 A gyermekekkel kapcsolatos titoktartási kötelezettség független az alkalmazotti jogviszony
fennállásától, mivel annak megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.
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II. rész

1. Az alkalmazottakra vonatkozó adatkezelés

1.1. Az alkalmazottakkal összefüggö adatok kezelése:

a./ Az jntézményben az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért felelősséggel
tartozik:
a

Az intézmény vezetője,

o

Intézményvezető -helyettesek,

"'

Tagóvoda-vezetők

o

A teljesítményértékelésben résztvevő vezető,
Személyi ügyi adatkezelésben bármilyen formában
az alkalmazott saját adatrunak közlése tekintetében

0

e

kö_zreműködő

alkalmazott

Az intézmény vezetője felelős az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére
és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint e szabályzatban rögzített előirás ok
betartásáért, illetve a betartás ellenőrzéséért.

A teljesítményé1tékelés az intézményi belső önértékelést végző személy felelősségi körén
belül gondoskodik arról, hogy a teljesítményértékelés, önértékelés folyamatába bevont
személy/ek kizárólag csak a jogszerü és tárgyilagos é1tékeléshez szükséges adatokat
ismerhesse meg.

Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, tagóvoda-vezetők, és a személyügyi
adatkezelésben közreműködő alkalmazottak (óvodatitkárok) felelősek a bérszámfejtés
körébe tartozó adatok intézményen belüli feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi
rendelkezések betartásáért.

2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai

A közoktatásról szóló törvény alapján nyilvántartott adatok:
e
111

Név, születési idő, álJampolgárság .
Lakóhely, tartózkodúsi hely, telefonszám, oktatási azonosító

Munkaviszonyra vonatkozó adatok:
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11
®

o
o
a

e
0

o
0

o
e

o

Iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása
Munkában töltött idő, besorolással kapcsolatos adatok,
Pedagógus minősítéssel kapcsolatos dokumentumok,
Alkalmazott részre adott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek
Munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatokra tötténő megbízás, munkavégzésre
irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, káitérítésre kötelezés.
Munkavégzés helye, ideje, munkabér, pótlékok
Szabadság, kiadott szabadság
Alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei
Alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei
Az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, és azok jogcúnei
Alkalmazottak bankszámlaszáma
A további adat az érintett hozzájárulásával

3. Az alkalmazotti adatkezelésben

o

0

0
@

o

(j)

o

közremiíködőkfeladatai:

alkalmazottjainak adatkezelését az intézményvezető, az
intézményvezető-helyettesek az óvodatitkárok közreműködésével végzi.
A magasabb beosztású intézményvezető tekintetében az alkalmazotti adatkezelését a
munkáltatói jogokat gyakorló Fenntartó látja el.
Adatkezelését során gondoskodni kell mTól, hogy:
Adatkezelés feleljen meg a hatályos jogszabályoknak
Személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelyhez az
alkalmazott írásbeli nyilatkozatát adja.
Alkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzése az önkéntes adatszolgáltatás körébe
tartozó adatok nyilvántaiiását megelőzően történjen meg.
A munkaviszonnyal összefüggő adat kerüijön, helyesbítésre és törlésre, ha a személyi
iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg.
Az

intézmény

4. A munkavállalói alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása ·

4.1 A munkavállalói alapnyilvántmiást egyrészt papír alapon, másrészt a KIR (Köznevelés
Infonnációs Rendszere) segítségével és kötelezően vezetendő adattartalommal vezetjük és
tároljuk.
A számítógéppel vezetett adatokat ki kell nyomtatni:

0

('j
(1)

A munkavállaló adatainak első alkalommal töiiénő felvételekor, hogy aláírásával.
igazolja az adatok valódiságát,
A munkaviszony megszűnése esetén,
A betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére azokat az adatokat,

173

Q

e
4l

"
0

o
®

amelyekre betekintési joga kite1jed:
F ennta11ónak
Bíróságnak
Rendőrségnek, Ügyészségnek, Államigazgatási szervnek
A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a
nemzetbiztonsági szolgálatnak
Az alkalmazott felettesének, a minősítést végző vezetőnek, (Kjt. 83/0§)
Törvényességi ellenőrzést végző szervnek
A fegyelmi eljárást lefolytató testületnek vagy személynek

4.2 A pont alapján készített iratokat személyiügyi iratként kell kezelni.

4.3 A számítógépes módszenel vezettet alapnyilvántartásból a munkaviszony megszűnése
esetén azonnal és véglegesen törölni kell az alkalmazott személyazonosító adatait. Statisztikai
célokból a személyazonosításra alkalmatlan adatok továbbra is felhasználhatók.

4.4 Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés,
jogosulatlan továbbítása és nyilvánosságra hozatal ellen.

4.5 Az alkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, az alkal~azott
neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat az alkalmazott
előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra ]ehet hozni.

4.6 A közérdekű adatokon kívül, az alkalmazott nyilvántartott adatairól -a 8.1 pont szerinti
adattovábbítás kivételével, tájékoztatás nem adható. Az alkalmazott személyi anyagát az
áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet.

4.7 Az adattovábbítás a 8.1 pontban felsoroltak írásos megkeresésére postai úton ajánlott
küldeményként, kézbesítés esetén átadást igazoló lapon történhet. E-mailben töi1énő
adattovábbítás esetén az iktatás kötelező. Intézményen belül papír alapon, zárt borítékban
történik.
4.8 Az adattovábbításra az óvoda vezetője, vezetőhelyettesei, valamint az óvodatitkárok
jogosultak.

4.9 Az óvodai honlap adattartalmának figyelemmel kísérését, naprakész info11nációk
feltöltését a megbízott óvodatitkári feladatokat ellátó személy végzi. Az óvoda weblapján
szerepl ő személyes adatok, cildcek, fényképek nyilvánosságra hozatalához az érintettnek
hozzá kell járulnia.
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5. Az alkalmazottak joga és kötelezettsége

5.1 A munkavállaló saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes
adatait tmtalmazó egyéb nyilvántaitásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet,
azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását.
Tájékoztatást kérhet személyi irataiba történő betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi
anyagának más szervhez történő megküldéséről.

5.2 A munkavállaló az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását az
intézményvezetőtől írásban kérheti. Az alkalmazott felelős azért, hogy az általa a
munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak
legyenek.

5.3 A munkavállaló az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban
tájékoztatni az intézményvezetőt, aki 5 napon belül köteles intézkedni az adatok
aktualizálásáról.

6. Személyi irat

6.1 Alkalmazotti szempontból személyi irat minden- bám1ilyen anyagon, alakban és bá1mifyen
eszköz felhasználásával keletkezett- adathordozó, amely a munkavállalói jogviszony
létesítésekor . (ideértve az alkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat is),
fennállás alatt, megszünéskor, illetve azt követően keletkezik, és az alkalmazott személyével
összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.
6.2 Az álláshirdetésekre beérkezett, valamint az elbírálás során keletkezett iratokat
személyi iratként, dc más ügyfratóktól elkülönítve kell tárolni és kezelni.
6.3 Személyi iratok körébe az alábbiak sorolandók:
.. a személyi anyag iratai,
.. a munkaviszonnyal összefüggő egyéb iratok,
coa munkavállalónak az alkalmazotti jogviszonyával összefüggő más
jogviszonyaival
kapcsolatos iratok (adóbevallás, fizetési letiltás),
ea munkavállaló saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó iratok.
6.4 Az iratokban szereplő személyes adatokra a személyes adatok védelméről és a közérdekü
adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak.
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7. A személyi irat kezelése és rendje

7.1 Az intézmény állományába tartozó alkalmazott személyi iratainak
a

személyi

számítógépes nyilvántartó rendszer
az intézményvezető feladata.

müködtetése

őrzése

és kezelése,
az óvodatitkár

közreműködésével

7.2 A személyi iratokba betekinteni jogosult szervek és személyek: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény 83/D §-ában meghatározott személyek, azaz
✓

Az alkalmazott felettese (vezető, vezető helyettes)
Köznevelési Információs Rendszer adatbázis tartalmához elektronikusan (a KIR
működtetője: óvodatitkár)
✓ Feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv,
✓ A fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,
✓ Munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
✓ Az alkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a
bíróság,
✓ A bér-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa
feladatkörén belül,
✓ Az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási szerv, az üzemi baleseteket
kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv,
✓ Törvényes ellenőrzést végző személy
✓

Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a
201/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelete alapján történik.
A munkaviszony létrehozásának elmaradása esetén az alkalmazotti
étrchozását kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek.

Jogviszony

A személyi anyag tartalma:
e
e
G

.,

a munkavállalói alapnyilvántmiás,
a pályázat vagy a szakmai önéletrajz,
az erkölcsi bizonyítvány,
az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata,

e

a továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata,
iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata

~

a kinevezés és annak módosítása,

Q

a vezetői megbízás és annak visszavonása,

•
•

a címadományozás,
a besorolás iratai, munkavállalói jogviszonnyal kapcsolatos iratok,

e
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o
0

o
o
ej

az áthelyezésről rendelkező iratok,
a teljesítményé1tékelés,
a munkavállalói jogviszonyt megszüntető irat,
a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat,
munkaköri leírás

A 7.5 pontban felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell
tárolni.

✓A

munkavállalói jogviszony létesítésekor a munkavállalói alapnyilvántartással együtt
össze kell állítani az alkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérő rendelkezésének
hiányában, a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem tárolható.

✓A

személyi iratokat taitalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük
sorrendjében, az e célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni.

✓

A személyi anyagnak egy Betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a
személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi
alapját és időpontját, a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A
Betekintési lapot a személyi anyag részeként kell kezelni.

✓ A

munkavállaló személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az
alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D §-ában felsorolt személyek a „Betekintési lap"
kitöltését követően jogosultak betekinteni, kivéve a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-ában foglalt eseteket.

✓

A munkaviszony jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési
lapot le kell zámi és a személyi anyagot irattárazni kell. A munkaviszony megszűnése
után az alkalmazott személyi iratait az irattárazási tervnek megfelelöen irattárban kell
elhelyezni. Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő taiialomjegyzékén fel kell
tüntetni az irattfü·ozás tényét, .időpontját és az iratkezelő aláírását.

✓

A személyi anyagot a munkavállalói jog-viszony
kell

megőrizni,

megszünésétől számított

50 évig

csak ezután selejtezhető.

8. Személyi adatbiztonság szabályai:

✓

A személyi adatkezelő manuális és számítástechnikai eszközeit úgy köteles kezel ni, hogy az
adathordozókhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.
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✓

A személyi adatok, iratok truia]ma ne legyen
módosítható vagy eltávolítható.

megsemmisíthető,

✓

Csak azonosítható és hozzáférési jogosultsággal rendelkezők kezelhetik a személyzeti
iratokat, rögzítik és továbbítják a személyi adatokat.

✓

A nyilvántartási rendszerhez más feladatú számítógép nem férhet hozzá.

✓

Az óvodai honlap (www.rakospalotaiovi.hu) biztonságos működését úgy kelJ
megvalósítaiú, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá

lemásolható,
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9. Személyi adathordozók védelmének szabályai

9.1 A szánútá<;technikai adathordozókat egyedi azonosító számmal nyilvántartásba kell
venni, melyben szerepelnie kell:
-----+

a nyilvántartási számna.R:-

-----+

Használatba vétel időpontjának

->

az

adatkezelő

nevének

A nyilvántartás vezetése az óvodatitkár feladata. Az óvodában a számítástechnikai rendszer
úgy került kiépítésre, hogy a gépek adatállományáról meghatározott időközönként biztonsági
mentés készül. A számítástechnikai és online adattartalmak figyelemmel kísérése a Klapka Utcai
intézményvezető helyettes és az óvodatitkár feladata.

9.2 A távadat átviteli rendszer biztonsága

✓ Az

óvoda távadat átviteli rendszerén visszakapott nyilvántartási adatok meghatározott meghatalmazás alapján hivatalosan iktatásra kerülnek

✓

A távadat átviteli biztonságnak mindig meg kell felelnie a követelményeknek, ezt az
óvodatitkár köteles ellenőrizni, probléma esetén jelezni a vezetőnek.

9.3 Technikai biztonság szabályai
✓

Az adatok, programok rongálását számítástechnikai módszerekkel is meg kell
akadályozni.

✓

Technikai biztonság kezelése és ellenőrzése a Rendszergazda feladata
Az adatállományokat úgy kell kezelni, hogy megsemmisülés esetén rekonstruálható
legyen.
Az adatállományokat folyamatosan ellenőrizni kell.
A hozzáférés jelszavakkal történik.

✓
✓
✓

9.4 Személyi adatbiztonság szabályai
✓
✓

✓
✓

A személyi adatkezelő manuális és számítástechnikai eszközeit úgy köteles kezelni,
hogy az adathordozókhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.
A személyi adatok, iratok tartalma ne legyen megsemmisithető, lemásolható,
módosítható vagy eltávolítható.
Csak azonosítható és hozzáférési jogosultsággal rendelkezők kezelhetik a
személyzeti iratokat, rögzítik és továbbítják a személyi adatokat.
A nyilvántartási rendszerhez más feladatú számítógép nem férhet hozzá.
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✓

Az óvodai honlap biztonságos müködését úgy kell megvalósítani , hogy
ahhoz illetéktelenek ne féljenek hozzá.

III. rész

1. Gyermekek adataiuak kezelése

1.1 Felelősség a gyerekek adatainak kezeléséért

~

Az óvoda vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével,
továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és a Szabályzat előírásának
megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért.

o

Az

óvodavezető

összefüggő

helyettesek, az óvodapedagógusok, és az óvodatitkárok munkakörével
adatkezelésért tartoznak felelősséggel .

1.2 A gyermekek nyilvántartható és kezelhetőadatai

0

A gyermekek személyes adata i a közoktatásról szóló törvényben meghatározott
nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, rehabilitációs feladatok,
gyermekvédelmi és egészségügyi célból a célnak

megfelelő

mértékben célhoz

kötötten kezelhetők.
A

köznevelésről

szóló törvény 41.§.4 bekezdése alapján nyilvántm1ott adatok:

a) gyennek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének-,
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar
állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme, és a
tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;
b) a szülője-, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;
e) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok;
d) a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok:
felvételivel kapcsolatos adatok;
--->

az a köznevelési alapfeladat, amelyikre a jogviszony irányul;
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megszűnésével

-

jogviszony szüneteltetésével,

-

a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok;

-

kiemelt figyelmet

-

a gyem1ekbalesetre vonatkozó adatok;

-

a gyermek oktatási azonosító száma.

igénylő

kapcsolatos adatok;

gyermekre vonatkozó adatok;

2. Az adatok továbbítása

2.1 Az adattovábbításra az intézményvezető jogosult. A gyennek adatai a
szóló törvényben meghatározott célból továbbíthatók az óvodától:
e

@

o

<:>
0

köznevelésről

Feimtartó, bíróság, Rendőrségnek, Ügyészségnek , önkormányzat,
Államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálatnak részére valamennyi adat,
S~játos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, magatartási
rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek,
illetve onnét vissza,
Az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok
a szülője, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
A gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatos az érintett óvodához,
Az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának
megállapítása céljából

o

A családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyennekvédelemmel
foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása,
megszüntetése céljából.

o

Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az
adattovábbításhoz, ha az intézmény vezetője a gyermekek védelméről szóló törvény
rendelkezése alapján azért fordul a gye1mekjóléti szolgálathoz, mert megítélése
szerint a gye1mek - más vagy saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe
ke1iilhet vagy került.

3. Az adatkezelés intézményi rendje

l. / Az óvodában adatkezelést végző intézményvezető, óvodapedagógus az adatfelvételkor
tájékoztatja a szi.üőt m-ról, hogy az adatszolgáltatás kötelező-e vagy önkéntes. A kötelező
adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapjául szolgáló jogszabályt. Az önkéntes
adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét ana, hogy az adatszolgáltatásban való
részvétel nem kötelező, amelyet az iraton a szülő aláirásával együtt fel kell tüntetni. A
szülőt kiüön kell tájékoztatni anól, ha különleges adatról van szó, amelynek kezeléséhez a
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személyes adatok védelméről szóló törvény az érintett írásos hozzájárulását írja
önkéntes adatszolgáltatási körbe tartozó adatok gyűjtéséről az óvodavezető határoz.

elő.

Az

naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az
intézményvezető vagy vezető-helyettes veszi fel. A köznevelési törvény 41.§ 4) alapján a
nyilvántartható adatok körébe nem trutozó önkéntes adatszolgáltatáshoz a szülő írásbeli
nyilatkozatát kell kémi. A felvételi előjegyzési napló biztonság_os őrzéséről az
intézményvezető gondoskodik.

2. I A felvételi

előjegyzési

3. / Az óvodába felvett gyermekek nyilvántaitására szolgáló felvételi és mulasztási naplót
gyennekcsopo1tonként az óvodapedagógusok vezetik.

4. / Az óvodai foglalkozásról az óvodapedagógus foglalkozási ( csoport-) naplót vezet.

5./ A felvételi és mulasztási, valamint a csopo1t napló, a gyermek óvodai fejlődésével
kapcsolatos adatok, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek
rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe taitozó adatok biztonságos
kezeléséről és őrzéséről a csop01tot vezető óvodapedagógus gondoskodik; az iratokat az e
célra rendelkezésre álló iratszekrényben zá1ja el.
6./ A gyern1ekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében

közreműködik

a munka- és

balesetvédelmi feladatokka l megbízott személy.

7. /Ajogszabályban biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához szükséges
adatok kezelésében közreműködik az óvodatitkár és a gyem1ekvédelmi felelős.

IV. rész

1. Irattári adatkezelés
Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az irattári őrzési
naplók esetében, valamint a pedagógiai szal<szolgálati iratok és a gyermek ellátása,

idő

✓

Juttatásai, térítési díjak esetében 5 év, a gyetmekvédelmi ügyekben 3 év.

✓

A gyermekek személyes adatai kezelésének célhoz kötöttsége következtében
gondoskodni kell arról, hogy az adatkezelés céljának megszűnésekor a gyernieluől
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tárolt személyes adatok törlésre vagy megsemmisítésre kerüljenek.
✓

A gyermekre vonatkozó minden adat továbbítása az intézményvezető aláírásával
történhet. Akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni.

2. Titoktartási kötelezettség

2.1 Az intézményvezetőt, a vezető-helyettest, az óvodapedagógust, a nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő alkalmazottat továbbá azt, aki esetenként közreműködik a
gyennek felügyeletének ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben
titoktaiiási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan
tényre, adatra, info1mációra vonatkozóan, amelyről a gyermekkel, szülővel való
kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási
jogviszony :fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.

2.2 A gyermek szülőjével közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha az
adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét.

2.3 Az adat közlése akkor sérti vagy veszélyezteti súlyosan a gye1mek érdekét, ha olyan
körí.ihnényre (magatartásra, mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gye1mek testi,
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek
bekövetkezése szülői magatartásra, közrehatásra vezethető vissza.

2.4 A titoktartási kötelezettség nem te1jed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület
tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre. A titoktartási
kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a nevelőtestületi értekezleten.

2.5 A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat. A felmentés megadását
az intézményvezető kezdeményezheti írásban. A kezdeményezésre az intézményvezető részére
javaslatot tehet az óvodapedagógus.

✓

✓

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek. adatainak a köznevelésről szóló
törvény 41. §. 4) bek. meghatározott nyilvántartására és továbbítására. Az adatok
nyilvántmiását és továbbítását végzők és abban közreműködők azonban betartják az
adatkezelésre vonatkozó előírásokat.

A

köznevelésről

szóló törvényben meghatározottakon

túlmenően

a gyermekkel
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kapcsolatban adatok nem közölhetők .
✓

A Szabályzathoz a munkavállalói alapnyilvántartás adatkörei című melléklet és az
értelmező rendelkezéseket tartalmazó Függelék kapcsolódik.

3. Adatvédelmi incidens

(az Óvoda külön szabályzatban rögzíti az adatvédelem sérülését, ez a rész csak
érintőleges)

1./Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely az Óvoda által továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy. az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.
2./ Adatvédehni incidens esetén az Óvoda nevében az intézmény vezetője legkésőbb 72órával
az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott köteles azt bejelenteni a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem
jár kockázattal a személyes adat jogosultjának jogaira és szabadságaira.

A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

✓

Az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és érintett adatok kategóriái és
hozzávetőleges számuk,
✓ Az Óvoda, valamint az intézmény vezetőjének neve és elérhetősége,
✓ az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények,
✓ Az adatvédelmi incidens orvoslására, következményei enyhítésére tett vagy
✓ tervezett intézkedések ismertetése.
Ha az adatvédelmi incidens valós zínűsíthetően magas kockázattal jár a személyes
adatjogosultjának jogaira és szabadságaira, úgy az Óvoda nevében az Óvoda vezetője
haladéktalanul köteles az adatvédehni incidensről az érintettet tájékoztatni.
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V. rész

1. Központi nvilvi\ntartáshoz Jrnpcsolódó adatkezelés és adattovábbítási kötelezettség

A köznevelés info1·mációs rendszere

A köznevelés információs rendszere (a. továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a
nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási,
gyermek- és tanulói adatokat taiia.lmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az
adatkezeiö a hivatal.

A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, aj egyző, a közneveléssel összefüggő igazgatási,
ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az a törvényben meghatározott
feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és intézmények adatokat
szolgáltahiak a KIR - be.

A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak,
a) aki óvodai jogviszonyban áll,
b) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,

e) akit

nevelő

és oktató munkát közvetlenül

d) akit pedagógiai

előadó

vagy pedagógiai

segítő

munkakörben alkalmaznak,

szakértő

munkakörben alkalmaznak,

e) akit óraadóként foglalkoztatnak.

A pedagógus igazolvány

A munkáltató a pedagógus munkakörökben foglalkoztatottak részére pedagógusigazolványt
állít ki. A pedagógusigazolvány a közoktatás infonnációs rendszerében található adatokat
tmialmazza, onnan kerül kinyomtatásra.
A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni és kiállítani.
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ZJ\RÖ RENDELKEZÉSEK

A szabályzat k özzététele, a dokumentálás módja közzététele v,,:vw. rakospalotai ovi .hu
honlapon óvoda menüpont a latta dokumentumok között érhető el, és hozzáférhetősége az
intézményben kialakult szokásrend szerint tö1ténik.

A szabályzatban foglalrak
megismerése és betartása, illetve betartatása az
adatnyilvántaitásban és - kezelésben közremüköd ő intézményi alkalmazottakra kötelező
érvényü.

Érvényességi záradék

Jelen szabályzat 2020.07.01 napjától lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Jóváhagyási, egyetértési , vé leményezési záradék:

Panaszkezelés

Az adatkeze lő az érintett sze mélyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli. Amennyiben
mégis sérelmez valamit személyes adatainak kezelése kapcsán, vagy kérdése lenne, kérjük,
jelezze nekünk a szc khclvovi :c.l;rnkospalotaiovi.lrn email címre. Levelére az adatkezelő a lehető
leggyorsabban, de legkésöbb 8 munkanapon bellil válaszol. Az adatkezelő nem alkalmaz
automatikus döntéshozatali mechanizmust.

Jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. Adatvédelmi panasszal, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz.

Budapest, 2020 .06 .18.
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lVlELLÉKLET

A munkavállalói alapnyilvántm.iás adatkörei a Kjt. 5. számú melléklete szerint
1. Ad.tttkör: Az aiilrnlmazott
✓ - neve (ieánykori neve)
✓ -,. születési helye, ideje
/
-> Anyja neve
,í -> TAJ-száma, adóazonosító jele
✓ Lakóhelye, tmtózkodási helye, telefonszáma
✓ Családi állapota
✓

___, gyermekeinek születési ideje

✓

-

egyéb eltartottak szánia, az eltartás kezdete

II . Adatkör: A imulilkaváIIaló
--; Legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi): oldevelet,
bizonyítványt kiállító intézmény megnevezése, az oklevél, bizonyítvány száma,
kelte
--; Szaldcépzettségei
megnevezése - a szaldcépzettséget, szakképesítést tanúsító
oklevelet, bizonyítványt kiállító intézmény neve - az oklevél, bizonyítvány száma,
kelte
-

Iskolarendszeren kívüli ok.iatás keretében szerzett - bizonyítványt kiállító
vizsgaközpont megnevezése, szakképesítés megnevezése - a bizonyítvány száma,
kelte

->

Tudományos fokozata

-

idegennyelv-ismernte

Adatkör:A munkavállaló munkaviszonyaiban töltött időtartam ai a Kjt.
87/A §-a alapján:

Ill.

-

a munkahely megnevezése

___, a munkaviszony kezdete

___, a munkaviszony megszűnése
__,, az eltöltött időtartam
-

a megszünés módja
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IV.

Adatkör: A munkavállaló alkalmazotti jogviszonyának kezdete - a
besoroláshoz - felmentési időhöz - a végkielégítéshez

-

állampolgársága

--,. a jogviszony létesítéséhez szükséges erkölcsi bizonyítvány száma, kelte

-

a végkielégítés mé1téke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok

V. Adatkör: a munkavúllalót foglalkoztató intézmény neve, székhelye,
statisztikai számjele

-

e szervnél a jogviszony kezdete

-

alkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának
FEOR-száma

-

címadományozás, jutalmazás, a kitüntetés adatai

-

a minősítések

-

hatályos fegyelmi büntetése

az

időpontja

időpontja, vezetői

megbízása,

és taitalma

VI. Adatkör: személyi juttatások

VI .

Adatkör: a munkavállaló munkából való távollétének jogcíme és

VII.

Adatkör:a munkavállalói jogviszony megszűnésének,
-~ valamint a végleges
-

és a határozott idejű áthelyezés

időpontja,

időtaitama

módja, a végkielégítés adatai

VIII.

Adatkör: A alkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával
adata (enől a Kjt. 41. § (1 )- (2) bekezdése szól).

IX.

Adatkör: egyéb iratok - betekintési jogosultság, munlrnköri leírás

összefüggő

FOGALOMTÁR

Néhány értelmező rendelkezés a személyes adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényből

védelméről

és a

közérdekű

adatok
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Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési müveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a rnüveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó: az a tennészetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.
Adatkezelés: az alkalmazott eijárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bám1ely
müvelet vagy a müveletek összessége, így például gyiijtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
jellemzők (például ujj- vagy tenyémyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
' szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végre hajtatja.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat truialmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott hannadik személy számára

hozzáférhetővé

teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok -- teljes körű vagy egyes műveletekre kite1jedő - kezeléséhez.
Kiilönleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra,

b) az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint
a bűnügyi személyes adat.
Nyilvánosságta hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
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Személyes adat: báimely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi
e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor
tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg
egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági , kultmális vagy szociális azonosságára
jellemző tényező alapján azonosít.
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