
t'- i
. ,i i

/:i

NAPSUGÁR Napközi otthonos ovoda
1086 BUDAPEST' VIII. KERtrr,ľľ

Dankó utca 31.

sZERvEZETI ns MÚKonnsr
sZAB d,ĺYZAT

4.sz. mellék|et

Budapest,2013.



.if.l

- li

TARTALOMJEGYZEK

1. Bevezetés, általanos rendelkezések... .......4
l.l.SZMSZ törvényi háttere, célja. ...'...4
I.f.szMszhatźůybalépése. .......5
t,3,Intér:rlény adataí,jogállása, gazdźĺIkodása..... ..........5
1.4. Bélyegző nyomat, és annak szöveges leíľása. . ... ,,,,...7
1.5. Azóvodaszervezetife|épitése.. ..........'8
2. Azővodamfüödési ľendje. ..........'..8
2.1. Gyeľmekek fogadása, nyitva tartás. . .. . ...8
2.f .nyfui zźttás. .... '.'..9
2.3. intézményi nevelés nélktili munkanapok... ... . . .. ' .. ...9

2.4,Yezetőkóvodábanvalóbenntartózkodásanakľendje ...'.....10
2.5. Alkalmazottak óvodában való benntartózkodásrĺnak rendje. ..... '.. 10

f .6. Ttlvo|maradás,rendkí\Ąili távolmaĺadás... .. . .....1 1

2..7.Címerhaszná|at,1obogózásiľend.. ....'..1l
2,8. Azóvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumainak hasznáIati rendje. .'.,..12
2.9,Azóvodaiétkeztetéstérítésidíjakbefizetésirendje ..........l3
f.9.|.Hiźnyzźlseseténétkezés1emondás. ..........13
2.9,2. Térítési díjak befizetésének ľendje. .....I4
2.I0. Azóvoda szolgá|tatźtsai.... .,......'I4
2.Il. Az óvoda mfüödtetésének, tizemeltetésének biztosítása . . ' . ..,,...I4
3. Az óvodaszewezęte és vezetése..... '..'...14
3.I.Yezetok közcjtti feladatmegosztás' ...,,'..I4
3.2, Anevelőtestĺilet múködésének rendje. ........,.20
3.3. A szakmai munkaközösség működésének rendje' ..,,.f|
3.4. Apedagógusokkötelességei és jogai. ...,,,''...2I
3.5. A fejlesztő pedagógus fe|adata. .'..22
3.6' A gyeľmekvédelmi felelős feladata. ......f3
3.7, AnevelőĹoktatói munkát kcizvetlentil segítők fe|adatai. ......f3
3.8. Szülői szervęzet. ,.,'....f4
3.8.1. Szĺilői szewezetrészétebiztosítottjogok. .......,,'.24
3.8.2,Panaszkezelési eljĺĺľás. ....,.,...,25
3.9. Belső helyettesítési rend. . . . .. .,,...25
4. Kapcsolattaľtás rendje ...,.......27
4.I, Avezetés és a feladat ellátĺsi helyek kapcsolattaľtási rendje. .......27
4.f.Azóvodai tevékenység ellátásában éľintett költségvetési és egyéb szervekkelvaló
.kapcsolat taľtás ľendje. ....,28
4.3' Tarsadalmi köľnyezettę|való kapcsolattaľtás. '.....,,f8
5. Létesítmények és helyiségek belső hasznźiati ľendje. ... .. , ....29
5.|. Azóvodabizonságos mfüödését garanta\ő szabályok. ...'...3o
6. Az óvodai védő-óvó rendelkezések... ......31

6.1. A rendszeres egészségtigyi felügyelet és ellátás ľendje. ..,...33
6.2. Agyermekvédelmi tevékenység...... .........'34
6.3. Gyermekbalesetekmegelőzése..'... ...,..34
6.4. RendkívĹili eseménvek esetén teendő. . . . ... ' ...35



-r,

l' r

7. Adatkęze|és az óvodában. ..........36
8. Az Ĺinnepek, megemlékezések renđje, a hagyomiínyok ápolásával kapcsolatos
feladatok. ..........37
9. Belső kontrollrendszęr. .....38
9.1. A belső kontrollľendszer működtetése, értékelése és a vezetőte vonatkozó
továbbképzési kĺitelezettség. ..........38
9.2. A belső ellenőrzés működtetése az Äht szerint. . . . . ..39
9.3. Abelső ellenőrzés rendje apedagógiai munkáravonatkozóan... .......39
9.4. Külső ellenőrzéseknyi|vántaĺtása... .....4I
I0. Zárő rendelkezések. . . ... .. ...4|
11.Ftigge1ék...... .....43



1. Bevezetés, últaldnos rendelkezések

1. I.sZMsZ ttirvényi hdttere, célj a

A költségvetési szervęk szetvęzeti és működési szabáIyzatźnak elkészítését az Äht.IO.$ (5)

bekezdése, a kĺjznevelési intézmények szervezeti és működésí szabá|yzatának elkészítését
pedig az Nkt.25.$ (1) bekezďése fuja eIő. A szervezeti és múködési szabá|yzat 1'artalmí

elemeit az Avr.13.$ (1) bekezdése, valamint a 20l2|2'(VilI.31.) EMMI rendelet 4.$ (1)

bekezdése hatźĺ ozza me g.

A Szervezeti és mfüödési szabéiyzatban foglaltak megismeľése, megtaľtása és megtartatása
feladata és kötelessége az iĺtézméĺy vezetőjéĺek és minden dolgozójának, valamint az
óvodába j aľó gyermekek szĹileinek.

A Szervezeti és múködési szabáIyzatban foglaltak megismeľése és megtartása azoknak is
kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak
megvalósításában.

Szervezeti és Míĺkijdési Szabdlyzat összhangban vűn:

Magyarors zág A|aptoľvénye
ANemzeti k<jznevelésľől (Nkt.) sző|ő2011. évi CXC. törvény
A közoktatásról szóló (Kt.) 1993. évi LXXIX. töľvény
A nevelésĹoktatási intézmények mfüödéséről és a köznevelési intézmények
névhasznál atźiőI sző|ő f0l2012.(VIII.3 1 .) EMMI rendelet
A nemzeti kĺjznevelésľől szóló törvény végrehajtásaľa kiadott 22912012 (VIII.28.)
Korm. rendelet
A363120|2. Qffi.17.) Kormányrendelet azovoďainevelés országos alapprogramjáról
lhatźiy : 20 | 3 .09,0 I -tt5| l
A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének iľányelve kiadásaľól szóló
3212012. (X.8.) EMMI rendelet
A gyermekek védelméről és a gyámügyiigazgatźsról szóló 1997. évi )C(X. törvény
A közoktatásról szóló törvény végľehajtásaľa kiadott 20lI997. (II. 13.)
Koľmányľendelet
A közalkalmazottak j o gá|Iása,ĺő| (KJT)szóló I99f . évĺ XXXIII. törvény
A közalkalmazottakľól szóló |992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról közoktatási
iĺtézmény ekb en ki ado tt I 3 8 l I 9 9 2. (X. 8 . ) kormányrendelet
A pedagógiai-szakmai szo|gźitatásokĺól, a pedagógiai szakmai szolgá'|tatásokat ellátó
intézményekľől és a pedagógiai sza|<nai szo|gáItatásokban való közremfüödés
feltétęleiről szóló 48120112. CXII. 12.) EMMI rendelet
A pedagógiai szakszolgáLati intézmények mfüĺjdéséro| szőIő I5l20I3. (II.26,) EMMI
rendelet
Az á|Ianháńartásrő| szóló (Áht.)2O|I. évi CXCV. törvény
Az á||ar.lháztartásrő| szóló tcĺľvény végľehajtásáĺa kiadott (Ávr.) 368120|1. (XII. 31.)
Koľm. rendelet
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1. 2. A S zerv e zet i é s M íĺ ki, d é s i S za b dly zat h atúly b alép é s e :

Az sZMsZ a fenntaľtó j óvahagyás ával Iép életbe és hatfuozatlan időre sző|, ezze|' egyidejiĺleg
érvénytelenné válik azintézmény előzo szewezeti és mfücidésí szabźlyzata,
Módosításáľa sor kertilhet a magasabb jogszabályok vá|tozásakor, a működés feltételeinek
vá|tozásakor, illetve ha az aľ:a jogosultak (szülők, nevelőtesttilet) ene javaslatot tesznek
Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: A kozintézmény szolgáltatásaít igénybe vevł!|łe (az
óvodába jráľó gyermekek közössége' gyeÍmekek szĹilei, törvényes képviselői), akozintézmény
dolgozóira akizíntézményben műkĺjdő testĹiletekĺe (neve1őtestiilet), ktizösségekľe, (szakmai
munkaközösség, szĹilői szervezet) a kozintézmény vezetófue és a kozintézmőnnyel
jogviszonyban nem áLIő, de az ővoda teľĹiletén munkát végzőWe, illetve azolľľa, akik ľészt
vesznek az őv o da feladatainak megvalósításában.
Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: az ővoda teľülętére és az óvoda áIta| szervezett _ a
nevelési pľogľam végrehajtásźůloz kapcsolódó _ óvodan kí\.ĺili programokľa.

1.3.Az intézmény adatai' jogálldsa, gazdálkodúsa

Äzintézmény neve: Napsugáľ Napközĺ Otthonos ovoda

Azintézmény székhelye: 1086 Budapest VI[. keľiilet Dankó utca 31

oM azonosítója: 034378

Tiiľzskönyvĺ azonosító számz 67 9242

KSH statisztikai számjel: 1692144I.8510.322-0|

óvoda adőszámaz 1692|44|-2.42
óvoda számlaszáma: 14100000-20006849-01000004 Volksbank Zrt.
Kiĺltségvetésĺ szerv alapítĺója: Budapest, VIII. ker. Tanács VB.,

alapításĺ éve: |954

Kiiltségvetési szeľv fenntartója: Budapest Fővĺáľos VIII. keľület Józsefuaľosi
Öĺlkormźnyzata
1082 Budapest
Baľoss u. 63-67.

Kiiltségvetési szerv irányítő és fenntaľtó szerve:
Budapest Fővĺĺľos VIII. kerület Józsefuaľosi
onkormanyzat Képviselő - testiilete
1082 Budapest. Baross u. 63-67.

Költségvetési szerv típusa a köznevelési tiirvény alapján: óvoda
Az óvodai csopoľtok szźlma:4

felvehető maximáIis gyeľmek|étszám: 90 fő

dolgozĺík |étszáma: 16 fő



Kiiltségvetési szeľv illetékessége, műktiđési köľe:
kiiľzete: Budapest Józsefuĺíĺos onkormĺínyzat Képviselő _testtilete általmeghatarozott
utcanév jegyzék szerint.

Tpo. szerinti besoľolás:
ovoda . A kcjznęvelési törvényben foglaltak alapjĺán önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Jo gszabályban megha tározott kiizfeladata:
A köznevelési tclrvény alapjan közfeladata a köznevelés, mely magábafoglalja az ővodai
nevelést.

a.)alaptevékenysége
A köznevelési tcirvény 8.$ (1) bekezdése alapján az ővoda a gyermek harom éves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő iĺtézmény, ahol _ e ttlľvény 5.$ (l) bek. a)pontjában
meghatfuozottak szerinti _ óvodai nevelés folyik. Azintézmény a nevelőtestĹilet által
elfogadott nevelési program alapjan végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő progľam). Az
óvodai nevelés keretében végzik a cigĺĺny kultuľális nevelést magyaľ nyelven, és szakéľtői
bizottság szakéľtői véleménye alapjan ellátják a köznevelési tĺlrvény 4.$ 25.pontj a szerint:a
különleges bránásmódot igénylő éľtelmi fogyatékos, a beszédfogyatékos, több fogyatékosság
egyĹittes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (éľtelmi és beszédfogyatékos) vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarra| ( súlyos tanulási, figyelem.vagy magatartásszabá|yozási
zavarral) ktizdő sajátos nevelési igényu gyermekek nevelését.

Szakágazatszámaz Áilamháztaľtási szakágazatmegnevezése
851020 óvodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat szálma szakfeladat megnevezése
851000 óvodai nevelés intézményeinek,progĺamjainak komplex

támogatása
851011 óvodai nevelés,ellátás
851012 sajátos nevelési igénytĺ gyeľmekek óvodai nevelése, e||átása
851013 rlemzetiségi óvodai nevelés,ellátás

b,) 
^z 

intézm ény v állalkozáls i tevékenys é get n em fo lytath at

c.)Gazdálkodási besoľolása:
. Az ővoda tjnállóan működő költségvetési szerv
- Az intézmény vezetoje ľendelkezik az óvoda a|apfe|adataí e|Iátásź./- szolgáló személyi

juttatásokkal és az azo|<hoz kapcsolódó jaľulékok és egyéb közterhek e|őbányzataiva|, a
szakmaiaÍLyagéseszközbeszetzése|őirźnyzatźxal.

- az ővoda péĺlzugyi-gazdasági tevékenységét kiilön megállapodás alapjan az önallóan
mtiködő és gazdálkodó Józsefuarosi lntézménymúkcidtető Központ (1082 Budapest Baľcjśs.
utca 84.) |átjae|.

A feladat ellátást szolgáló iinkoľmányzativagyon' Yagyon feletti ľendelkezésĺ jog:



A Budapest VIII. kerĹileti ingatlan nyilvantaĺásban 35484 hľsz. alatt felvett 1341 m"
alapteľületíĺ, 1086 Budapest Dankó utca 31. a|attta|á|ható, a Budapest Főváros VIII. kenilet
Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonát képező felépítményes ingatlan haszĺá|ata ( a
fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szerint), vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközĺjk (gépek,
beľendezések, felszeľelések, járművek) hasznáIata eszközlęltár szerint. A vagyon feletti
rendelkezésre a Képviselő-testtilet źLItaI alkotott rendeletekben meghatározott szabá|yok az
irányađók.

A kiiltségvetési szeľv v ezetőjének megbízásĺ ľendj e:
A költségvetési szerv vezetójét a Budapest Fővaĺos VIII. keľület Józsefuárosi
onkormanyzata Képviselő-testtilete pá|yázat iftján nevezi ki, a közalkalmazottak jogá|IásárőI
sző|ő l992.évi X)oilII. törvény , a kciznevelési tĺjrvéflY, d közalkalmazottak jogállásáľól
szőIő l992.évi )O(XIII. törvény végrehajtásaról sző|ő 13811992 (X.8) számu
Kormányrendelet, valamint a nemzetiségek jogairól szőIő 20l1.évi CLXXIX. törvény
figyelembe vételével.

A kiiltségvetésĺ szeľv foglalkoztatottjaĺra vonatkozó foglalkoztatásĺ jogviszony
megieliilése:
A foglalkoztatottak fogIaIkoztatása kozalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a köza|ka|mazottak jogállásaról sző|ő I99f. évi XXXIII. t<irvény,
valamint a Munka Törvénykonyvéről szőIő 2011.évi I .törvény az irźnyadő.

A ktiltségvetési szeľv képviseletére j ogosultak:
A kdltségvetési szerv vezetője, valamint az áIta|a megbízott íntézményi do|goző

1.4. B élyegzőnyomat és annak sztiveges leírdsaz

A bélyegző hasznáiatára a költségvetésĺ szeľT vezetője, illetve az á|ta|z kinevezett
óvodavezető.helyettes ĺlletékes.

Bé|yegző lenyomat megnevezése: hosszú AbéIyegző Ienyomata:
Típusa: automata
Mérete: 6,5 cmx 3 cm
HasznáIatáravonatkoző szabá|ya: bé|yegző nyilvántartás ľendelkezései szeľint szabályozva
Bé|yegző lenyomat megnevezése: kör Abé|yegzo lenyomata:
Típusa: automata
Mérete:3,5 cm
Haszntiattravonatkoző szabá|ya:bé|yegzo nyilvántartás rendelkezései szerint szabá|yozva

Aláíľási jogok
Azintézménynevébena|áirási jogk<ireaziĺtézményvezető jénekvan.
Az óvodavezető akadáIyońatása esetén az azonnalí intézkedést igénylő ügyiratokat azirásos
f e|hataLmazásalapjźnazővođavezetó-he|yettesírjaa|á.

1. 5. Az livoda s zervezeti felépítés e

Az intézmény szervezeti eglsége



Az ővodában dolgoző a|ka|mazottak létszźtmát a 20II. évi CXC. törvény a Nemzeti
kĺjznevelésről szóló törvény 2. sz. meLléklete szabályozza2013. szeptember l.-től.
Aziĺtézmény engedélyezettlétszámát az éves tinkormányzati költségvetési rendelet rogziti.

2. Az óvoda míĺködési rendje

A nevelési év szeptembęr 01 -től a kĺjvetkező év augusztus 3 1 .-ig taľt

2. 1.A gyermekek fo gadús a (nyitva tartds)

(|) Az intézmény hétfotől péntekig tartó ötnapos munkaľęnddel egész évben folyamatosan
mrĺkĺ'dik. Eltérő az intézményi munkaľend, a gyermekek fogadásanak rendje abban az
esetben, ha anemzeti tinnepek miaĺt az általános munkarend, a munkasztineti napok ľendje is
eltéľően alakul.

(2) A nyitvatartási idő napi II,5 őra,6,00 órától 17,30 otáig.

(3) A gyeľmeket 6,00 őrátőI óvónő fogadja, és felügyeletéről 17,30 őtáig óvónő gondoskodik.

(4) 
^zintézméĺyi 

foglalkozások reggel 8,00 óľakor kezdĺĺdnek.
A gyeľmekek munkarendjét a csoportnaplóban kellrögzíteni. A napirendet úgy kell

kialakítani, hogy a sztilők aházirendben megfoga|mazottak szerint gyermekfüet az ővodai
tevékenysé g zav ar ása nélkül behozhas sák és hazavihessék.



2.2.Nyúľi zdľás

(1) Aziĺtézmény üzemeltetése a fenntaľtő á|ta|meghatáľozott nyári zfuvatartás alatt szĹinetel,
ilyenkor történik az intézméĺy szükség szerinti felújítása, karbantaľtása, valamint
nagytakaritása.
(2) Azintézméĺy nytrizárva-tartásárő| legkésőbb február 15-ig a szĹilőket tájékońatĺi kell.

(3) A nyźri ztrás előtt 30 nappal össze kell gyijteni a gyermekek elhelyęzéséte vonatkozó
igényeket, és a szülőket a gyermekeket fogadó óvodaľól, annak múkĺjdésével kapcsolatos
lényegeskérdésekľő|azźrástmegeIózoentájékoztatnikell.

(4) A (3) bekezdés szerinti zérvataľtás esetén, amennyiben a fogadó intézmény Szervezeti és

Mfüĺjdési Szabtiyzatrának illetve a jelen Szervezetí és Műkĺ'dési SzabáIyzatnak rendelkezései
jelentősen eltérnek egymástól (ktilön<ĺsen, a nyitva tartás kezdésében) úgy a két intézmény
külön megállapodásban rendelkezik, hogy a zátva taľtás ideje alatt melyik, vagy milyen -
jelen SzabáIyzattőI - eltérő szabályok érvényesülnek. A megállapođás tartalmáről a szülőket
megfelelő módon _a hirdetőtáblaľa történő kifiiggesztéssel - tájékoztatni kell, és a
megállapodást ajelen Szervezetí és MfüĺjdésiSzabá|yzathoz is csatolni kell.

(5) A (4) bekezdés szerint szabályok szeľint kell eljáľni ,haaziĺtézmény másik íntézmény
záĺvatartásamiatt fogadja a másik intézmény gyermekeit.

2.3. Intézményi nevelés nélkiili munkanapok

(1) Intézményi nevelés nélküli munkanapok egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatjĺák
meg, időpontjźú az óvodai nevelési év rendjéľe vonatkozó óvodai munkaterv határozzameg.
Az időpontrőI az intézmény megfelelő módon - pl. a hirdetőtáblan ttiľténő elhelyezéssel - a
nęvelés nélktili munkanap miatti zźrvaĄartást megelőzően legalább 7 nappal tźĄékońatja a
szÍilőket. Egyuttal fel kell hívni a szĹilők figyelmét, hogy a tájékoztatźtst követő 3 napon belĹil
je|ezzék, igénylik e a gyeľmek felügyeletét.

(2) Az (1) bekezdés szerint igény esetén az óvodai nevelés nélktili munkanapokon
biztosítandó gyeľmek felügyelet szfüségességéről az intézményvezető dönt és amennyiben
azt indokoltn ak tart1a gondo skodik a felügyelet biztosításaľól.

(3) A felügyelet kéľdésében hozott dcjntéséľől az intézményvezető megfelelő módon - pl. a
hiľdetőtáblán :orténő elhelyezéssę| - az intézméĺyi nevelés nélküli munkanapot mege|őzoen
legalább két nappala szülőket tájékońatja.

(a)A feltigyelet másik íntézményben is biztosithatő,ha az igények alacsony szárĺa alapjźn az
iĺtézmények közötti összevont felügyeleti ľendszer biĺosítása is elegendő. Az ételszá||ítő
céggel tĺjľtént megállapodás szerint 10 fő alatt nem biztosít étel kiszállítást.

(5) A (4) bekezdés szerinti szabályok szerint kell eljámi, ha az intézméĺy másik intézméĺy
zttrv a tarttsa mi att fo gadj a a másik intézĺnény gyermeke it.



(6) Amennyiben a nevelés nélktili munkanap miatti ztrva tartást megeIoző napig a szi\ők 25
%o- a kéri, a feliigyelet bizto sítása kötel ező.

2. 4. Ve ze tők óv o d db a n v a lli b enntartó zko d ás ún ak r e n dj e

(1) A vezetőnek vagy helyettesének az ővođanyitvatartási idején beliil regge| 7 é s délutĺĺn 5
óra között az ővodélban kell taľtózkodnia. A vezetokbeĺ.rúartőzkodási rendjét az óvoda éves
munkaterve és munkaidő beosztása taľtalmazza. mlľtkateľületÍikĺjn elhelvezett hiľdetőtáblán
közzé kell tenni.

(2) Ha a taľtós távollétnęk nem minőstilő szabadság, betegség' hiźnyzás, - kétműszakos
munkaľend esetén - az egybeeső munkarend miatti az intézményvezetó, vagy helyettesének
folyamatos benn taľtótartőzkodása az (I) bekezdés szerinti időszakban nem oldható meg, úgy
a helyettesítés rendjéľe vonatkoző l-es bekęzdés a|apjźn, írásban megbízott legmagasabb
végzettséggel ľendelkező ővodapedagógus Látja e| a feladatot, beszámolási kötelességgel.

2. 5. Al kalmazo tt a k óv o dúb an v aló b e nnt artlí zko ďlÍs ún a k r en dj e

A munkavégzés áItalános szabályai

Minden munkavállaló kötelessége :

o Előirt helyen és időben, munkaképes állapotban, rcndezett kiilsővel megjelenni és
munkaidejét munkával tölteni.

. Muĺkáj át az elvaľható szakéľtelemmel és gondossággal, a munkájáľa vonatkozó
szabályok, előírások és utasítások szeľint végezni.

o Köteles a munkakĺiréhez kapcsolódó e|őkészítő és befejező munkákat e|végezni
o Koteles munkáját személyesen e|végezni
o A gyermekek közĺitt végzett munkája kĺlzbęn nem folytathat figyelmét elteľelő

tevékenységet. (pl. mobil telefonálás, beszélgetés, egyéb)
. Gyęrmekcsoportot felügyelet nélkül egyetlen percľe sem hagyhat.
o Munkaiđeje aLaÍt, munkahelyét nem hagyhatja el.

A nyitvatartási iđőn beltilintézmény alkalmazottai heti váltásban dolgoznak.
(I) Az íntézrnényt reggel a munkarend szerint 6'00 őráĺa érkęző - az intézményvezeto á|ta|
kijelölt - dolgozó nyitja. Az intézményi biztonsági kóđ aktivizá|ása és kikódolása a nyitós és
zár ő s koIlégrák munkaköľi feladata.

(2) A kaput 8,30 óráig taľtjuk nyitva, ezt kövętően előzetes je|zés esetén indokolt esetben
tigyeletes dolgozó, óvodatitkár veszi át a gyeľmeket.

(3) Ügyintézés cé|jábőI - 7.30-I5.30-ig - az ővoďatitkĺáľi szobában, illetve a kiírt fogadó
órakban az érintett személyek által megjelölt helyiségben lehet tartőzkodni idegeneknek,
sztilőknek. Ettől eltérő eĺ kizźlrőIag előre egyeztetett időpontban.
Ügynĺikök nem taľtózkodhatnak az épületben.

(4) 15'30 őrátó| az ügyeletes dolgozó nyit kaput, azépiletet 17.30-kor zárjuk.
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.(5) A konyhában csak a HACCP szabályoknak megfelelő munkavégzés töľténhęt, az ott
leltfuban he|yezett ęszközĺjk kezeléséľe és mosogatás rendje szerint.

(6) 
^z 

iĺtézméĺy terĹiletére és helyiségeibe az intézménnyel jogviszonyban nem á1ló

személyek csak aziĺtézmény vezetojének engedélyével léphetnek be, ill. tartózkodhatnak ott.

(7) Azintézmény egészteriiletén tilos a đohtnyzás| 1A.ltalanos Dohźnyzási Szabályok
1999. évi XLII. törvény szerint aziĺtézrnény Dohányzási szabáIyzatábaĺrészletezve)

(8) Az intézmény terĹiletérę behozott, az ővođai ellátáshoz nem sztikséges táľgyakban
keletkezett károkért azintézmény csak szándékos károkozás esetén felel.

(9) Az óvodába lépő szemé|yek az óvodában elfogadott, házirendben szabá|yozott magataľtási
szabáIyokat kötelesek betaľtani, illetve a gyeľmekfü jogszeni átvétele uttn a felügyelettik alá
került gyermekkel betartatni' a gyermekük felügyeletéľől távozásig gondoskodni. Erľől
részletesęn a hźg;irenď rendelkezik.

(10) A pedagógusok védelmének érvényesítése érdekében aLkaImazható jogérvényesítési

ęszkcjzök pontosan ugyaĺazok. mint amelyeket aZ adott szintű jogfonás a konkľét
állampolgári, munkavállalói, közalkalmazotti, pedagógusi, intézményijogokhoz ręndel.

A gyeľmekek óvodában valĺí benntartőzkodás ľendje
Az íntézmény nyiwa tartása idején belül az intézményben csak egészséges 'valamint 

az
étkezési téľítési dijatbefizetett gyermek taĺtózkodhat. A fentieken kíviil a gyermekek
óvodában való benntartózkodási rendj ét a Házirend szabźiyozza.

2.6. Tóvolmaradds, rendkíviili tdvolmaradds

Minden dolgozó híźnyzás esetén munkakezdés előtt I őrávaI (ez a|ő| kivételt képeza
baleset,) köteles értesíteni az ővodavezetőthíáĺyzásźnak okáról, valamint az
óvodapedagógusok esetében csopoľt párját értesítve gondoskodni helyettesítéséről.

A głermekek túvolmaraddsa

Az ővodábőIhiźnyző gyermek mulasztását igazolni kell.
A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha:

o a szülő a távolmaľađást elózetesen bejelentette,
. a gyeľmek betegség,vagy más ok miatt nem tudott óvodába jĺinni,
. a gyeľmek hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott

óvodalátogatási kötelezettségének eleget tenni.

A gyermek betegség után csak orvosi igazolással vehető be. A gyógyulást követően az
igazo|ást az ővođába érkezéskoľ a pedagógusnak át kell ađni' Fertoző betegség után, valamint
az ővođźtban felmeľült betegség gyaĺiĄa (pl. kiütés, |égzési nehézség, rendszeres orľdugulás,
kötőhĺíľtya gyulladás, herpesz, hurutos köhögés) esetén, csak a jogszabáIyoknak megfelelő
szakorvosi igazoLással vehető be a közĺjsségbe a gyeľmek.
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A 33112006' (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak éľtelmében, amennyiben a gyeľmek 7
napnál többet ígazoIat|arruIhiźnyzik, az ővođavezetĺ5je kötelęs értesíteni a gyeľmek tényleges
tartőzkodélsi helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot.
Ha a távolmaľadást a szĹilő nemigazo|ja, a mulasztás igazolat|an.

2. 7.Címer hasznúlat, lobogózdsi rend

Az óvo da kötel e s névtáb|áj źn Magyaľors zág cimeńt me gj el entetni.
A középtiletek fellobogőzásának egyes kérdéseiről sző|ő I32|200.(VII.14.) kormanyrendelet
előíľása szeľint a kĺizépületeken, igy az óvoda épiiletére ki kell t'izni anemzeti színuzász|őt.
Az intézményvezető kötelessége, hogy gondoskodj on a zász|ő tisztźntartástnőI,
kaĺbantaľtásáľó1.

2.8.Az livoda belső szakmai és taniigyí dokumentumainak haszndlati rendje

(|) Az óvoda, helyi pedagógiai pľogranját, szervezeti működési szabá|yzatát,hźzírendjét egy-
egy példanyban e|he|yezi aZ óvodavezetői iľodában. A dokumenfumok honlapunkon
nyilvánosak, a szülők időpont kéľésévelpapír alapon is megtekinthetik fogadó óra keretében.

(2)Tájékonatás adhatő a szülői értekez|ętek alkalmával is.

(3) A gyermekek beiratkozásakot az óvodai házirendet a szülővel megismertetjük, és egy
példaný átadunk számźna.

Az alapdokumentumok nyilviínosak, azaz minden éľdeklődő számáĺahozzáférhetók avezetői
irodában e|he|yezett könyvespolcon, illetve az ővodahonlapjĺín megtekinthető.
Az alapdokumentumok hivatalos példanyait az érdeklodok az intézméĺyből nem vihetik ki.
Az alapdokumentumok megvá|toztatásźnak módját a dokumentumok végén ta\á|hatő
érvényességi rendelkezések szabźiyozzźi<. Az a|apdokumentumok megvá|tozásánő| az
intézmény vezetője köteles tajékoztatni az éríntetteket aktuálisan összehívott értekezleten.

Az óvodavezetői irodában kell elhelyezni _ az ővođavezető źůta| hitelesített másolati
példányban _

S zew ezetí és mfüti dé si szabźiy zatźń,
Házirendjét,
Helyi pedagógia programj át.

Eń. a szilók helyben elolvasás céIjára elkérhetik.
A szülők időpont egyeztetés után tájékoztatást is kérhetnek a dokumentumokľól. Enől a
lehetőségľől a nevelési év első sziilői értekez\etén éľtesülnek'

A szakmai dokumentumok vezętésének rendjét a Helyi Pedagógiai Programban szabályońlsk

Az ővoda belső szakmai és taniigyi đokumentumait minden érintettnek rendelkezésére kell
bocsátani. Az a|apvető dokumentumokból, továbbá az éves munkatervből és belső ellenőrzési
tervből óvodai csopoľtonként kĺjteles az ővoda vezetője legalább egy példany binosítani a
nevelési év kezđésekoľ.
Kötelezően vezetendő dokumentumok óvodában:
1.Aziĺtézményvezetőa|talvezętettnyilvántartások,illetvekezeltdokumentumok:
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óvodapedagógusok á|ta| vezetett nyilvríntaľtások, illetv e kezelt dokumenfumok:

2.9. Az óvodai étkeztetés biztosítása, térítěsi díjak beJizetési ľendje

(1) étkezési térítési díjak egy napra jutó ĺisszegérőI a sziĺlőket a hirdetőtáblźn e|helyezett
érte s íté s s el kell t ój ékoztatni.

(2) Étkezési térítési díj ťĺzetési kedvezmények mértékét és igénybevételfü módját a
Józsefuaĺosi onkoľmtnyzat - rendeletben szabáIyozza és annak tartaLmań| az intézméĺy
megfelelő módon táj ékoztatja a szülőket.

(3) Befizetési és pőtbefizetési napokat a hiľdetőtáblán kell kifiiggesĺeń, M időpont minden
délelőtt 7-I2 őtáig.

2.9.1.Hiúnyzds esetén az étkezés lemonddsa

(I) Híanyzás ęsetén a gyermek részére biztosított éte| az étkezés időpontjában elvihető, vagy
ha a sziilő az éte|t nem kívánja elvinni, az étkezést lemondhatja mindennap 9 őráig az
intézménytítkźlrÍźLl,telefonon,vagyszemélyesen.

(2) óvoda szęrvezetí egységben a lemondás a következő naptól érvényes és a következőhavi
befizetéskor irható jóvá.

(3) A be nem jelentett hiányzása esetén a szlJ,Iő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat

igéný.
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(I) Az intézĺnéĺyvezető megsziintetheti az iĺtézményben való elhelyezést, ha haľomszoľi
íľásbeli figyelmeztetés ellenéľe önhibájából két hónapot meghaladó ťlzetési hátľalék
keletkezik.

(2) Az (1) bekezdés szęľinti első figyelmeńetést abeťlzetés elmulasztását követő 15 napon
belül' a második figye|meztetést az elsőt követő 15 és 20 nap között kell elküldeni, a
harmadik figyelmeztetést a másodikat kĺjvető 8 napon belül kell a szĹilőnek elktilđeni írásban.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részestilő gyeľmekek esetében asni|o köteles az
étkezés befizetési napokon a|áírásávaL megľendelni gyermeke ebédjét. Megľendelés
hiényábaĺ csak a kötelező óvođai nevelés idejéľe tafihat igéný(napi 4 őra) de étkezési ellátást
a gyeľmek nem kaphat

2.10. Az livoda szolgáltatdsai

(1) A külső személlyel szervezett foglalkozásokat, valamint a vallási, hitoktatási nevęléshez
az intézményi nevelési időn kívül az intézményvezető źůta| kijelĺilt csoportszobĺík, egyéb
helyiségek (tornaszoba) állnak rendelkezésľe.
(2) A nęvelési intézményben folyó hit-és vallásoktatás idejének és helyének
meghatározástlhozbekellszerczniaszülőiszervezetvéleményét.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a fog|akozást tartó nevelő, illetőleg az egyház
képvi sel őj e fel e 1 a cs opoľtszob a, e gy éb helyi s é g haszná|atáért.
(4) A foglalkozásra azokat a gyermekeket lehet elvinni, akikľől szülői írásbeli engedélye van
a szolgáItatónak, és erről névsort ad le a szolgá|tatást vezető személy az érintett csoportok
óvónőinek.
(5) A gyermekek összegffitéséről, és csopoľtokba va\ő biztonságos, jogszenĺ
visszajuttatásárő| ahźuiręnđet betaľťva ktjteles eljáľni a foglalkozás szervezője.
(6) A foglalkozásra éúadott gyeľmekek felett a felügyeleti jogot a foglalkozás vezetője
gyakorolja, és a szolgá|tatás minőségééľt is egy személyben felel.

2. 1 1.Az óvoda műíködtetés éne k, iizemeltetés ének biztosítds a

Az intézmény működtetése, üzemeltetése a Józsefu aľosi Intézménymfüödtető Központon (

1084 Budapest Baross utca 84) keľesztül történik, részletes feladatokat a Mfüĺjdtetési és
Munkamegosztási megállapod ás tarta|mazza

3.Az óvoda szervezete és vezetése

3. l. A vezetők kiizötti feladatmegosztós

(l) 
^z 

óvodában fog|alkoztatott vezetők és szakalka|mazotÍak Létszámát a 20I1'évi CXC.
törvény 1.sz melléklete taľtalmazza: - 1 fő óvodavezető

- 1 fő óvodavezetó - helyettes

(2) 
^ 

Z}II.évi CXC. ttirvény Z.sz mę||éklete tartalmazza a nevelő _ és oktatómunkát
k< jzvetlenülsegítőa|ka|mazoÍtakťlnanszítozotÍ.Iétszámát..

1 fő óvodatitkár
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4 fő dajka (csoportonként 1)

1 fő takaľító (3 óvodai csopoľtonként 1 fő)
1 fo pedagógiai asszisztens (3 óvodai csopoľtonként 1 fő)

(3) A 2011.évi CXC. törvény 3'sz melléklete tartalmazza az óvodapedagógus munkakĺirben
alkalmazhatópedagógusvégzettségeIőítástú'.

(4) A20Il.évi CXC. törvény 4.sz melléklęte taľta\mazzaa csopoľt létszámok meghatźnozását
(minimum: 13 - maximrrm: 25, átlag: 20 fő)

(5) A }}II.évi CXC. törvény 5.sz melléklete tartaImazza az ővônői létszám számítási
eIőírásźtt, amely a|apján a fenntaľtó dönti el aťĺnanszíro^atő létszámokat.

(6) A munkáltatói jogokat a 2OI2. évi I. torvény a Munka törvénykĺlnyvéľől (Új Mt.)
szabźiyozza, melyet a1992. évi XXII. töľvénnyelegybe szerkesztettek és a 1992. évi )O(XII.
Ttlrvény (Kjt.) és végrehajtási rendeleteit figyelembe véve, az ővodavęzetó gyakoľol
egyszemélyi felelősséggel.

(7) Az intézĺnéĺy egy szervezeti egységből áll, melyet az intézményvezeto egyszeméIyi
felelősként vezet.

a) Kĺjznevelési intézmény vezetője: A nemzeti köznevelésről szóló törvény 68. $ (1)

bekezdése szerint
b) Yezetobeosztások:

Y ezető beosztásúak: munkaközösség v ezętők
c) Alkalmazotti ktizössé g: az őv odźhan fo glalko ztatott valamennyi közalkalm azott.
d) NevelőtestĹilet: az ővodapedagógusok alkotjak.
e) Szakmai munkaközclsség: azonos szakmai feladatok ęIlźtástrahozzák|étrę az

óvodapedagógusok.
Đ óvodatitkaľ Az ővodavezetóhozkcizvetlenül beosztott igyintéző, feladatait

munkaköľi leírása hatźnozza mes'.

(8) Az óvodai feladatokat ellátó szervezeti egységek szakmai szempontból <jnállóak,

tevékenységfüet a rájuk vonatkozó jogszabá|yok, szakmai előírások alapján látják el.

(9) Az óvoda egységes szervezeti renđszeľĺĺ intézmény, melyet azintézményvezető vezet, és

amelyben elkiilöntilt szewezeti egység nem múködik.

(10) A jogszabáIynak, szakmai előíľásoknak megfelelőenazíntézményen belülelkülönült
feladatuknak megfelelően részleges önállósággal, ill. sajátos feladatokkal és jogosítvĺányokkal

ľendelkezik:

. óvodavezető-helyettes

. nevelőtesttilet'
o munkaközösségek
o pedagógiai asszisztensek
. dajkák,
o takaľítók
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o óvodatitkar,

(11) A koza|ka|mazotti közösség tagjainak részletes feladatait a munkaköľi leíľásuk
tartalmazza.
Az ővodavezető

A Nkt. 67. $ (1) bekezdésében találhatő az intézményvezetői megbízás feltételrendszeľe, és
ennek 3. szźm,ű melléklętében felsorolt iskolai végzetlség, szalképzettség előírása.
AZ Nkt. 69. $ (1)-(6) sorolja fel a köznevelési intézmény vezetője hatásktirébe rendelt
felelősségeket, jogkörĺjket és jogosultságokat.

(I) Az óvo davezet ő a|apv etó felel ő s s é ge, fe|adataí:
Az ővodavezetó az intézmény egyszemélyi felelősségű vezetője, tevékenységével felelős az
óvoda szakszerll és tĺirvényes múködésééľt.
Alapvető fe|adata a pedagógiai iľanyítás, szemé|yzetĹmunkáltatői, gazdálkodási és tanügy
igazgatási fel adatok el l átás a.

Felelősségi körében gondoskodik a nevelő-oktató munka táĺgyi, személyi és szervezęti
feltételeiről.
Végľehajtja a Józsefuĺíľosi onkoľmányzat Képviselő-tęsttilete és polgáľmestere _ mint
munkáltató á|ta| meghatźrozott feladatokat, kĺjzreműk<jdik a fenntartói döntések
előkészítésébęn.

o Előkészíti, megszewezí az óvoda pedagógiai progľamjának elfogađását, elkészítivagy
elkészítteti, nevelőtestületi dtĺntésre előterj esztí a program tervezetét, majd a szülői
szeruęzet véleményezési jogát biztosítva a nevelőtesttilettel elfogadtatja.

o Elkészíti az éves munkatervet és azt a nevelőtestĹilettel elfogadtatja.
o Előkészíti, ak<tualízálja, illetve elkészítteti azínténĺény belső szabá|yzatait.
o Előteťeszti a hźnirenđet, SZMSZ-t, gondoskodik annak megvitatásaról és

egyetértéssel való elfogadásáról, jóvahagyásról.
o A nęvelőtestiilęt véleményének ťrgyelembevételével megszervezi az óvodai

csopoľtokat.
osszehangolja és jóváhagyja a csoportok napirendjét.
Tájékozőđík, majd javaslatot tęsz az óvoda nyari és téli sziineteltetéséhez, a nevelés
nélküli munkanapok tartalmanak megszerv ezéséhez.
Megszeľvezí a gyermekek óvodai felvételét. Felvételi és előjegyzési nap|őt vęzet.
Naprakészen vezeti az ővođa töľzskĺlnyvét.

o A gyermekek nevelésével kapcsolatos, a jogszabályokban meghatározott feladatainak
eleget tesz.

. Gondoskodik a nevelőtesttileti étekezletek megszďvezéséről' biztosítja a
nevelőteshileti döntések megfelelő előkészítését, az intézményen belüli
információaľamlást.

o Biztosítja, hogy valamennyi nevelő megismerje a legfontosabb központi és óvodai
dokumentumokat, ellenorzi ezek előírásainak érvényesülését, a nevelőtestiilęti
határozatokvégrehajtását.

o Támogatja az óvodapedagógusok tervszerÍĺ és folyamatos önképzését, elősegíti az
új ító és korszeríĺ törekvések kibontakozását.

o Biztosítja az óvodapedagógusok kötelező tov ábbképzésének telj esítését

a

a
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továbbképzési pľogram és beiskolfuási tervben elfogadottak szerint.
o Ellenorzi a nevelőmunka színvonalának és eredményességének alakulását.
o A vezetók és felelőscjk beszámolói alapján nęvelési év végén rendszeľesen, valamint a

munkatervben meghatfuozoĹt alkalmakkor ktilön is értékeli, illetve értékelteti a
nevelőtestÍ.ilet munkáj át, az értékęIést velük elfogađtatj a.

o Biztosítja a munka-és ttĺzvédelmi előíľások betaľtását.
o Biztosítja és megszeľvezi a gyeľmekek ľendszeres egészségügyivizsgáIatát.
o Felel a gyermekbalęsetek mege|őzéséért,
o Felel a nemzetí, hagyományőrző és pedagógiai progľamban előírt tinnepek,

iinnepélyek méltó megszerve zéséért'
. Felel a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért,
o Yezetotarsaival meghatźrozott munkamegosztás szerint ellenőrzi a munkatársak

munkáját.
o Szewezi a szülői közösséggel való kapcsolattaľtást.
o Felel a pedagógus etika noľmáinak betartásáért ésbetartatásáért.
o Gondoskodik mindazon feladatok végzéséro|' melyet jogszabá|y, illetve a fenntaľtó

önkoľmanyzatazintézményvezetóhatźskĺ jrbeutal.

Személyzeti - munkáltatói feladatokat|át e|:

o Elkészíti az ővoda munkaeró-gazdáIkodási teľvét, annak alapjźn a betciltętlen
ál lásokľa p á|y ázatot hirdet, é s l eb onyo lítj a a p áIy źnatí elj áľást.
Kiilön jogszabályban előírt fęltételek szerint kinevezi az óvoda dolgozóit,
gyakorolja feletľĹik a munkáltatói jogkĺit.

o Elkészíti, az ővodavezetőségével és az ővodapeđagógusokkal egyezteti a nevelők
és a különböző felelősök munkaköri leírását, és ha szfüséges módosítja azokat.

o Elkészíti a dolgozók munkabeosztását.
o Lefolytatja aZ alkalmazottak foglalkoztatásáľa, élet-és munkakörülményeiľe

vonatkozódtjntéseknéI jogszabá|yáIta|e|óírtegyeńetéseket.
. E|Ienőrzi a dolgozók munkaviszonyáva| kapcsolatos nyilvríntartások vezetését.
o A dolgozókkal és a gyermekekkel kapcsolatos információkat az adaŃéde|mi

törvényľendelkezései szerint megorzí.
. Gondoskodik a munkafegyelem és a törvények megtaľtásáĺő|' a munkaviszonyát

vétkesen megszegő dolgozók törvényes felelősségre vonásáľól.
. Gondoskodik a szakmai ellenőľzése|<rő|, az egyes alkalmazottak munkájának

éľtékel é séről, e gyüttmfü o dik az ellenőrzést v égző kĹilső szakértővel.

Ügyintézés, tanügyi nyilvántaľtási feladatok:

o Szervezi az ővodaiigyviteli munkáját a mindenkoľi érvényes jogszabá|yok szeľint.
. Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai

intézkedéseket, ezek'ről naprakészen tźljékoződík és intézkedik a jogszabályok
nevelőtestiiletben való megismeľtetéséről és végreh ajtźBźlrő|.

o A hivatalos ügyintézési hatĺíľidőn belül válaszol a hozzá érkezett gyeľmekeket,
szülőket és a közalka|mazoÍlakat érintő kérdésekľe.

o Bixosí tj a az adatszolgáItatási kcjtel ezeltség telj esítését.
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o Az ővoďźhoz érkezo ügyiratok naprakész iktatásáÍól gondoskodik, és megszewezi
azok megfelelő hataridőn belül töľténő elintézését.

. Gondoskodik az irattári teľv elkészítéséről a szabáIyok szerinti iratkezelés
érdekében, elrendeli és ellenőrz i az ir atok selej tezését.

Miĺkiidéssel, gazdálkodással és kiiltségvetéssel kapcsolatos feladatok:

o Felelős az intézmény kĺiltségvetésének tervezéséért. végľehajtźsáért, betartásáért,
felel az ezzel osszefiiggő beszámolók, mérlegek valós taľtalmáért.

o Felelős a noľmatíva igénylés és elszámolás feladatainak e|látásáért, a
jogszabáIyokban meghatćttozottak alapján a nyilvántaľtások naprakész, valós
v ezetéséért' a ponto s adatszo|gźitatásért, a hatĺĺridők betartásáért,

o A fenntaľtó jóvahagyása után az elfogadott elóirźnyzatok alapjan szervezi meg a

munkát.
o Felelős a Józsefuaĺosi Intézményműkĺjdtętő Kĺizpont vezetőjével egyĹitt a

karbantartásiteľvelkészítéséért,végrehajtásáért,
o Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretében az intézmény takaľékos

gazdálkodásaľól.
. Évente beszámol a költségvetés teljesítéséľől a feĺlrúartő, illetve a belső

szab á|y zatok ľęndęlkezései szeľint.
. Gondosanőrzi, és takaľékos gazdálkodással gyarapítjaintézménye vagyonát.
o Biztosítja, hogy a költségvetési szerv mfüödése és gazdáIkodása során megfeleljen

a gazdaságo sság, hatékonyság é s eredményes sé g k<jvetelményeinek.

Käzvetlen munkakapcsolatok:

o Az óvođavezető vezetési feladatait az ővođavęzetóhelyettessel egyiitt gyakorolja.
A munka és felelősség-megosztásľól munkakĺiri leírásban rendelkeznek.
Helyettesével k<jz<jsen elkészített rend szerint tartózkodik az ővodában. EgyĹittesen
felelősek azért, hogy intézkedéseikęt cisszehangoljĺĺk, minden lényeges
eseményről, ügyről e gymást kölcsĺinö sen táj ékoztassák.
Szoros kapcsolatot taľt fenn:

o Az óvodán belül: a szal<rnai munkakĺjz<jsségekkel,
o Az óvodan kíviil:

a fenntaľtó i 1 l etéke s v ezetoj év el, bi zotts ág aiv a|,

a Polgáľmesteľi Hivatal tigyosztályaival' iľodáival, a szülői szervezetekkel,
a szülőkkel, az ővoda érđekében létręhozott a|apítvźny kuratóriumával,
a kerületben mfüĺjdő többi közoktatási, kultuľális, szociális intézménnyel,
a pedagógiai szakmai szo|gźitatást végző intézetekkel,
az ővodát támogató helyi társadalmi szervezetekkel,
az önkormány zati gazdasági téĺrsaságokkal.

Az íntézményvezető munkújdnak a nevelőtestiilet, ílletve a szĺilői munkaktjzösség ltltal
történő értékelésének elj úrdsrenďj e
Avezetóímegbízás második és negyedik évében kérdőíves felmérés formájábana
nevelőtestület és a szülők közössége azintézményvezető munkáját értékeli. Eľtékelését a
fenntartó kéľéséľe elküldi a Humánszolgáltatási Iľoda vezetőjének.
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Az ĺívodavezető-helyettes

(I) Az óvodavezető - helyettes az óvodavezető akadályońatása esetén korlátozott jogkörben _
el nem haIasńhatő tigyek intézésével _ e||átjaaz ővođavezető helyettesítését.
Az ővoďavezętő tartós távollétében teljes jogkönel helyettesíti az ővodavezetőt. Tartós
távollétrrek nrinősül a két lretet rrreslraladó távollét.

Kcizremúködik:
o a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésébęn.
. meglendelések előkészítésében
o költségvetés előkészítésében,
o |eltétozás, selej tezés és értékesítés bonyolitásźLbaÍI,
. az óvodai hagyomanyok őľzéséve|, az tinnepélyek szervęzésével kapcsolatos

feladatok ellátásában,
o ha egy gyermeket veszélyezteto tényről értesül, a gyermekvédelmi felelőssel és

gyermekjóIéti szo|gá|attal együttmfüĺjdik, részt vesz az esetmegbeszéléseken,

Közvetlenül'végzí:
. szervezi és irĺányítja az óvodai nevelőmunkát k<jzvetlentil segítő dolgozók

(dajkák) munkáját,
. ahelyettesítés-kijelölését,
. aszabaďságolási terv elkészítését névľe sző|őan,
o éves munkaidő beosztás elkészítését,
o helyettesítések és tulóľrĺk nyilvantartásrĺnak ellenőrzését,
o belső ellenőrzések elLátását

Felelős:
o ahtzitovábbkópzések szervezéséért,
o a szakmai munkaközĺisségek mfüĺidési feltételeinek biztosításáért,
o a szülői munkaközösség mfüĺldésének segítésééľt,
. a pedagógiai munka elLenőrzése során gondoskodik a dajkák ilyen iranyi

munkáj anak ellenőľzéséľől, a helyettesi feladatot ellátó óvodapedagó gusok
munkáj ĺínak ellenőrzéséľől.

Részletes feladatait a munkaköri leírása hatźtrozza mes..

Vagyonnyilatkozat-tételi ktitelezettség:

A 2007. évi CLII. törvény (továbbiakban: Vnytv.) aLapján vagyonnyilatkozat-téte|i
kötelezettség terjed |<l azok'ĺa a dolgozókľa akik:
o Javaslattételre, dtintésre vagy ellenőľzésre jogosultak;
o Feladatai e||źtása soľán ktiltségvetési vagy egyéb pénzeszkoz<jk felett, továbbá az á||amí

vagy ĺinkoľm ány zati vagyo nnal gazdá|ko đik.
A Vnytv. 9$ - ában foglaltakban tarta|mazzźk a vagyonnyi|atkozat-tételi kötelezettség

megszegésének j ogkĺivetkezményeit.
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A nyilatkozattételi k<jtelezettség időpontja egyéb ľenđelkezés hianyában adott év június 30-a.
A Napsugar Napközi otthonos ovoda dolgozói köZtil vezetői beosztású dolgozók körére
terj e d ki a vagyonny í|atkozat-tétel i kĺjtel ezetts ég :

- ővodavezető
- őv o dav ezető -helyettes

3. 2.A n ev e lőtestiilet műíkö dés én e k rendj e

(1) A nevelőtestület külön jogszabályban meghatározott jogosítványokkalrenđelkező testiilet,
amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevęlési kérdésekben az iĺtézmény
legfontosabb tanácsadó és hatáľoző szerve. A nevelőtestiilet tagsa az óvoda valamennyi
pedagógusa.

(2) 
^ 

nevelőtestĹilet nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény mfüÓdésével kapcsolatos
ügyekben, valamint a nemzęti köznevelésről szóló ttirvényben meghatározott kérdésekben
döntési, egyebekben véleményező és j avaslattevő jogköľrel rendelkezik.
A nevelőtestiilet tagjainak részletes feladatait a munkaköľi leírások tarta|mazzźlk.

(3) Nevelőtestiilet döntési jogkörébe tartoző ügyek:
o pedagógiai progľam elfogadása
o SZMSZ elfogadása
o Intézményi éves munkaterv elfogadása,
o Azintézmény munkáját źńfogő elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,
o Továbbképzési program elfogadása,
o Nevelőtestiilet képviseletében elj áró pedagógus kiv á|asztása,
o Házirend elfogadása,
. Fęgyelmezési' jutalmazási szabályok intézményi rendj e, panaszkezelés,
. Szolgáltatások, rendezvények, progľamok beépítése az íĺtézmény rendjébe,
o Intézményvezetói pályázathoz készített vezetési pľograľIlmal összefüggő szakmai

vélemény taľtalmának elfogadása
o Jogszabźiyban meghatźlrozott más tigyek

(3) A nevelőtestiilet véleméný mondhat, illetve javaslatot tehet az a|źlbbi kéľdésekben:

o A nevelésĹoktatási intézmény működésével kapcsolatos valamęnnyi kérdésben,
o Az íntézméĺy beruhźnási és fejlesztési teľveinek elképzelésében,
. óvodavezető-he|yeľtes megbízása e|ott', illetve a megbízás határozott idő előtti

visszavonása előtt,
o Kciltségvetésben szakmai célokĺa rendęlkezésre źL||ő pénzeszkozok

fe|hasznźiás ának me glerv ezés ében,
o Csopoľt- és csoportbeosztásľól az ővođavezetői döntés előtt, ha nincsen szakmai

munkaktiz<isség,
o További egyéb j o g szabźiybaĺ me ghatározott ügyekben.

A nevelőtestület hatásktiréb e tartozil ůigyek átruházása
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A nevelőtestiilet hatáskörének gyakorlási jogát fenĺlrĄa, jogszabályban biztosított
hatáskc}reinek gyakorlási j o gát nem nlhtnza át.

3.3. A szakmai munkakiiziisség mííkiidésének renďje

Nkt. 71 $. Íťu elo|étrehozásanak és mfüödtetésének feltételeit.
(1) Az intézményben legalább öt pedagógus hozhat létľe szakmai munkak<jzösséget. Egy
nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szaknai munkak<jzĺisség hozható létre.
(f) 

^ 
szakmai munkakĺiz<isség részt vesz az intézmény szakmai munkájának írányításában,

tervezésében, szervezésében és ellenőrzésben, osszegző véleménye figyelembe vehető a
pedagógusok minősítési eljaĺásában.
(3) A szakmai munkaközösség vezetője akkor is részt vesz a belső ellenőľzés folyamatźtban,
ha nem kĺjznevelési szakértő.
(4) A szakmai munkaközösség gondoskodik a helyi pedagógiai progÍam nevelési teľületeinek
napi érvényesülésében, szakmai segítésében, a tervező és értékelő munka dokumentumainak
vezetésében.
(5) A szakmai munkaközösség tagai alkalmanként az intézményi eseménynaptárhoz
kapcsolódó rendezvények szervezésében, fellépések bonyolításában, hangulati elemek
biztosításában is segítenek.
(6) Amennyiben keriileti szinten más intézményeknél is működik hasonló munkakĺizĺjsség, a
pedagógusok kęzdeményezhetik intézményközi munkaktiz<isség létrehozását is.
(7) A szakmai munkaközösséget munkakĺizösség vezetó irányitja' akit a munkakĺjzösség
vél eményének ki kéľé s év ę| az intézményv ezeto bíz me g, l e gfelj ebb ĺj t évľe.

3.4. A pedagógusok kötelességei ěs jogai

(1) A Nkszt. 62.$ (1) tarta|mazza a pedagógusok alapvető feladatait, és a neveléssel,
oktatással kapcsolatos kĺitelességeit.
(2) 

^ 
Napsugáľ Napkiizi otthonos ovodában minden alka|mazott a jővőhagyott helyi

pedagógiai progľamban leíľtak szerint köteles a gyeľmekek nevelését, és oktatását eIIátÍLi, az
eŁlhez a|kaImazott dokumentációt adott hataľidő betaľtása mellett vezetlli.
(3) Ezze| összefüggésben kötelessége különösen, hogy gondoskodjék a gyermekek
fej l e s zté s éről' kép es s é gei k, adotts ág ai k kib ont akoztatásár ő|.
(4) A különleges bánásmódot igénylő gyeľmekekkel egyénileg foglalkozzon, szfüség szerint
egyiittmfüödjön a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a bĺáľmilyen oknál fogva
hátrányos helyzeťJ gyermek fe|zárkőzását elősegítse, és a fejlesztésről a dokumentációt
vezesse' a peđagógiai progĺam vizsgáIati, mérési feladatait e|végezze, dokumentĺálja, szĹikség
szerint a sztilőket fogadó órán tájékoztassa, és kezdeményezze a gyermek további vizsgá|atát,
ha eń. a vizsgáIati eredmények indokolj fü .

(5) A gyeľmekek testi-lelki egészségének fejlesztése, megóvása érdekében tegyen meg
minden erőfeszítésĘ felvilágosítással, munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és
betartatásávaI, a veszélyhelyzetek fe|tźrźsźwal és elharításávaI, a sztilő _ és szfüség szerint
más szakemberek _ bevonásával.
(6) A gyermekek, a szülők és munkataľsak emberi méltóságát, és jogait maradéktalanul
tisztęlętben tar:Na végezze munkáját, és a panaszkezelés belső ľendje szerint tegye meg
intézkedéseit.
(7) Tegyen meg mindent önképzésééľt, és minden év március 10-ig íľásban ađja |e az

21



intézményi pedagógus-továbbképzési terv elkészítéséheztovźlbbtanulási, képzésí szánđékźú.. A
helyi pedagógiai programban e|őírt követelmények szerint igazodjon képzettsége aZ
íĺtézméĺy magas abb színvonalú célj ainak e|ér éséhez.
A hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározott _ továbbképzés
elmulasztása esetén munkaviszonya megsztintethető alkalmatlan jogcímen felmentéssel.
A Pedagógus II., Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. fokozatból eggyel alacsonyabb
fokozatba keriil visszasorolásľa, aki önhibájából nem teljesíti a pedagógus-továbbképzésben
történő részvételi kĺitelezetts égét, vagy sikeľtelenü| vizsgázLk.
(8) A helyi pedagógiai programban, szMsz-ben és valamennyi pedagógiai, ügyviteli és
jelentések valódiságához szfüséges adminisztratív feladatait maľadéktalanul teljesítse.
(9) Pontosan és aktívan vegyen részt a nevelőtestületi értekezleteken, fogadó óľákon,
tinnepségeken és intézményi rendezvényeken, melyeknek időpontjait az éves munkaterv
szerint tartsa számon, készüljön fel, illetve szervezésébe, sikeres lebonyolításába is aktívan
kapcsolódjon be.
(10) Az éves munkaterv Eseménynaptár címszó alatt felsorolt feladataiból köteles kivenni a
részét, aváIIaIt szervezést ellátni, beszámolni eredményérőI anevelő testiiletnek.
(11) Ktjteles megőrizni a hivatali titkot amely munkája során jutott tudomásáľa a
gyermekekkel, kollégákkal és sziilőkkel kapcsolatosan akkor is, ha mlíľ munkaviszonya az
intézményben megszúnt. Ebben eligazodást az}l{t.8.$ (4) bekezdése ad. Elvárhatő,hogy az
óvodapedagógusi hivatásához mé|tő magatartást tanúsítson épiileten kívĹil is, amelynek
értelmében nem sértheti munkáltatója jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét, vagy a
munkaviszony célját veszéIyeztető módon nem cselekedhet. {Mt. 8.$ (1)-(3) bekezdés}.
(12) A gyeľmekek érdekében egyĹittműködik munkataĺsaival, más intézményekkel.
(I3) Az ővodavezetőve| elózetesen egyeztetett kapcsolatokat épít ki, és źryo| a mfücjdés
minőségének előmozdítása éľdekében.
(14) Heti teljes munkaidejének 80%-át köteles (kötött munkaidő) az intézméĺyvezető áIta|
meghatźĺrozott feladatok ellátásával tölteni az ővőnő. ovodában a kötött munkaidőt (32 őra) a
gyermekekkel való közvetlen, teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell
fordítani. A teljes munkaidő fennmaľadó részében az ę|ókészíto, neveléssel-oktatással
összefüggo egyéb feladatokat, gyeľmekfeli.igyeletet, továbbá eseti helyettesítést is el kell látni.
E muĺkĺĺnak tésze a gyeľmekek teljesítményének éľtékelése, minősítése is. Az
intézméĺyvezető jogosu|t az aľányos és egyenletes feladatelosztást bizosítani a nevelőtesttilet
tagjai között.

3.5. Fejlesztő óvodapedagógus feladata

Szakmai munkáját a helyi nevelési pedagógiai programban foglaltak szerint végzi.
fe|ađata:

. aZ óvónők jelzése alapján a fejlesztést igénylő gyeľmekek megfigyelése, képességeik
felmérése, az ellhez sztikséges szĹilői jóváhagyás beszeľzése

o megfiByelések, mérések alapján egyéni fejlesztőprogľamok kidolgozása, kooľdinálás
a csopoľtos óvónőkkel

. az egyéni és mikĺocsopoľtos foglalkozások megtaľtása

. adminisztrźrciő pontos vezetése a fejlesztő munkaľól
o szülő tájékoztatása, egyiittmfüödő kapcsolat kialakítása igény szerint
o év végi felmérés a gyermekek fejlődéséről
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3. 6. Gyermekvěďelmi felelős felaďata

(1) Az óvodai gyermekvédelem feladatait az 1997. évi XXXI tv. alapjĺín készült helyi
nevelési pľogram szabéiyozza, amelynek rövid távú feladataít az óvoda évęs múködési
terve taľtalmazza.
A evermekvédelmi felelős feladata:

o kapcsolatot taľtson a gyermekvédelemmel foglalkozó intézményekkel
Gyeľmekjóléti Szolgálat, Gyĺímügy

o tájékoztassa az óvodadolgozőit a lehetőségekľől.
o nyilvántartástvezet az ővoda gyeľmekvédelmi eseteiről
o pedagógiai munka koorđinálása a gyeÍmekvédelmi esetekben a csoportokban
. segít szükség esetén acsa|ádlátogatásoknál
o szfüség esetén képviseli az ővodát a gyermekvédelmi intézményeknél
. beiskolázásná| segít a legmegfelelőbb iskola kivá|asztásábarl

(2) Az iĺtézmény vezetője gondoskodik a gyermekvédelmi felelős munkájĺához szfüséges
feltételekÍől.

(3) A nevelési év kezđetekor a szülői faliújságon kifiiggesztve tájékoztatni kell a szülőket a
gyeľmekvédelmi felelős nevéľől' ill. hol és mikor érhető el. Ugyanilyen formában a
gyeľmekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címét és telefonszźmź.ŕ- is ki kell
fuggeszteni.

(4) Szakmai munkáját a helyi nevelési pedagógiai programban foglaltak szerint végzi.

3.7. A nevelő-oktató munkdt közvetleniil segítőkfelaďatai (dajka, pedagógiai
as s zís zten s, óv o d atítkúr )

.(1) Dajka: A Nkt. 66. $ szerint:
a) rendelkeznie kell az eIőírt iskolai végzettséggel _ dajkaképzo,-
b) btintetlen előéletű és cselekvőképes legyen.

Biintetőj o gi védelem szempontj ából közfeladatot ellátó személy.

(2) Pedagógĺai asszisztens
A Nkt. 66. $ szeľint:

. ľendelkeznie kell az e|oírtiskolai végzettséggel
o bĺintetlen előélehi és cselekvőképes legyen

Büntetőj ogi védelem szempontj ából közfeladatot ellátó személy.

A Nkt. 2. szźtmű melléklete határozza meg a nevelő-oktató munkát segítő aIka|mazottak
ťĺnanszítozott létszĺímát, aho| a pedagógiai asszisztens munkakör, finanszítozott létszámként
jelenik meg.
A munkakĺlr ellátásahoz o|yan iskolai végzettségte, képesítésre van szükség, amelyet a Kjt.
61. $-ának (1) bekezdése a fizetési osztźiyba soroláshoz előíľ. (oKJ 5214001_00000000
középfokú képesítés, D fizetési osztá|y)
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A pedagógiai asszisztens a nevelő-oktató munkát kometlenül segítő munkaköľbe tartoző
kozalka|mazott, fizetési fokozatźnal, maximum C - F osztályba sorolható munkakör, amellyel
e gyenl ő számu munkanap p ótszab ađs ág j ár a sztmár a.

Elkülĺjnült feladatuk a|apjźn a dajkfü és pedagógiai asszisztensek szervezetí egységnek nem
minősülő és <jnálló jogosítvanyokkal nem rendelkező közösséget alkotnak.
Részletes fęladataikat a munkaköľi leírásuk tarta|mazza.
Az ôvodatítkźr' a nevelőtestĹilettől, pedagógiai asszisztęnstől és a dajkák, valamint a
takaľítóktól elkülönült fęladattal rendelkező koza|ka|mazott, akinek feladata elsősorban az
óvoda rendeltętésszenĺ működéséhęz szolgáló feltételek biĺosítĺísa (funkcionális
feladatkĺjrĺjk). Részletes feladatát a munkaköľi leírás tarta|mazza

3.8. A sziilői szervezet

(1) A szülők az ővodával való kapcsolatukat iĺtézményes formában a jogszabályok alapjan
létľehozott szĹilői munkakĺizĺjsségeken keresztiil taÍtjak
(2) a sznlőkkel történő további kapcsolattaľtást a jogszabályokban és a jelen SzabáIyzatban
meghatározottesetekentuIaházirendszabźůyozza.
(3) a nevelési, ill. pedagógiai programľóI tźĄékoztatást a sztilők a szülői hirdetőtáblan Űól
Iźńhatő helyen) kifliggesztve olvashatnak, ill. minden hónap első csüt<jrtök napján fogadó óra
keretében éľdeklődhetnek a v ezetonéI.
() Az óvodai szintrĺ szülői szervęzet (munkakĺiz<isség) vezetójével az intézményvezető, a
csopoľtszinttĺ ügyekben a csopoľt szülői munkaközösségének képviselőivel az
óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus teľĹiletét meghaladó ügyekben az
iĺxézményv ezeto - helyette s taľt kapc s o l atot.
(5) Az óvodai szintrĺ szülői munkaközosség vezetőjét meg kell hívni a taĺévĺyitó és a
tanévzźľő nevelőtestületi értekezletľe, továbbá az egyéb nevelőtestiileti éľtekezletek azon
napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben j ogszabá|y vagy aZ intézmény Szęrvezeti
és Miĺködési Szabá|yzata a szu|ői munkaktjz<isség részére egyetéľtési vagy véleményezési
jogot biztosit.
(6) A meghívás napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásáva|
töľténik.
(7) Az intézményvezeto a szülői munkaköztisség vezetőjét felévente tájékoztatja az ővodábart
folyó nevelőmunkĺíľól és a gyermekeket éľintő kérdésękĺől.
(8) Az óvodapedagógus a csopoľt szülői munkakĺjzĺjssége képviselőinek szfüség szerint, de
IegaLábbhaviegyalkalommaladtájékoztatást.
(9) Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosantájékoztatni kell.

3. 8. 1. A s ziilői mun k a kij ztj s s é g r é s zé r e b izto sított j o g o k

(1) A sztilői szewezet d<jnt saját mfüĺ}dési rendjéľől, munkatervének elfogadásaľól,
ti szts é gvi s elő i nek me gv á|asńásar őI.
(2) A szülői munkakĺizösség véleményezési jogot gyakorol:

a.l Szervezeti és Műkĺidési Szabá|vzatnak
- a gyermekek fogadása,
- a létesítm éĺy haszná|ata,
- avezetők és a szülők munkaközĺjsség közötti kapcsolattaľtásban,
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- az iinnep élyek, me gemlékezé s ek ľendj ét szab tiy o ző ľé szeiben,
b.l a hźľ;ir end megállap ításában,
c.l asz'Ú.Iőket egyébként anyagilag érintő ügyekben,
đ.lasznlőiértekez|ętnapirendjénekmeghataľozásábaĺ,
e.l az ővoda és a család kapcsolattartási ľendjének kialakításában
f./ a munkatervnek a szülőket érintő részében,

g.lhaaziĺtézményben óvodaszék nem miĺködík, azintézményben folyó fakultatív hit- és
val lás o ktatás i dej ének é s helyének me ghatár o zásáb an.'

W azíntézmény miĺkodésének hosszú távú elveit és megvalósítását szolgźiő
elképzeléseket magában foglaló minőségiranyítási pro gramban, annak éves
éĺtékelésében.

Az intézmény Helyi Nevelési Programját, az SzMSz-ét, valaĺrtint Hźzírendjét a faliújságon
minden szi|ő szabadon megtekintheti. Az ővođa vezetője, vagy az á|ta|a kijelölt személy
minden nevelési év elején (szeptemberben) ĺjsszevont szülői értekezlet keretén belül
tájékońatźlst ad a szülőknek a Nevelési - Pedagőgiai Pľogľamĺól, SzMSz-ľől, valamint
Háziręnđtól. A betekintés, tájékoztatás rendjének megvá|toztatásakor, ha az intézményben
óvodaszék nem mfücidik, a szülői szewezetet egyetértési jog illeti meg.
Ha az íntézményben óvodaszék nem mfüĺjdik' minden olyan kéľdésben a szülői szewezet
véleményét ki kell kérni, amelyben j ogszabá|y vagy az SzMSz az ővodaszék egyetéľtését írja

3. 8. 2. Panaszkezelésí elj árás

(I) Azintézmény vezetoje és dolgozói előľe meghattlrozott, a szülővel megbeszélt időpontban
fogadóórát taľtanak.

(2) Az intézményvezető köteles a hozzá szőbaĺ vagy írásban érkezett panaszokat
illetékességből kivizsgálni, vagy illetékesség hianyában a megfelelő szerveknek továbbítani.

(3) Az írásban benyújtott panaszokat aZ intézmény ügyirat-kezelési szabáIyzatának
megfelelően iktatni kell, ezekre _ illetékesség esetén _ az intézményvezeto, vagy az źitala
megbízottiĺtézméĺyi dolgozó kĺiteles 30 napon belül írásban vá|aszo|ĺĺ.

3.9. belső helyettesítési rend

(|) Az ővodavezeto akadályoztatźsa esetén az ővodavezető - helyettes helyettesíti a 2. $ 4.
pontj ában foglaltak szerint.

(2) Az intézményvezeto tartős távolléte esetén a helyettesítés ellátása fenntartói intézkedés
a|apján töľténik.

(3) Az intézményvezetó és óvodavezető-helyettese egyidejrĺ távolléte esetén a helyettesítés az
íntézményvezętő á|ta| írásban adott megbízás a|apján történik.

(4) A (3) bekezdés szeľinti megbízáshiányábanazintézményvezeto a legmagasabb szolgálati
idővel rendelkezo,haÍározat|an időre kinevezett pedagógustbízhatja meg.Intézkedési jogköre
az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggo azonna|i
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dcintést igénylő ügyekľe teľjed ki beszámolási kötelezettsége mellett.

(5) A ľeggel 6,00 őrźúőI 7,30 őráig, ill. 16,30 őrátő| 17.30 őrźig terjedő időben avezetók
helyettesítésének ę|Iátásában közremfüödnek a munkaľend szeľint ez időben munkát végző
óvodapedagó gusok is megbízással.

4. Kap cs o lattaľtds r en dj e
4.1. A vezetés és afeladat elldttźsi helyek kapcsolattartúsának rendje

Bp. VIII. Józsefváros
onkoľmányzata

Klebeľsberg
Intézményfenntaľtó
Központ Bp. VIil'

Tankeľület
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Józsefuárosi
lntézményfenntaľtó

Központ

ovodavezető-
helyettes

éľintett költsěgvetésí és egyéb szeľvekkel való

Humánkapcsolati irodaPénzügyi ügyosztály

óvodave zeto

ovodatitkár

ovodapedagógusokSzakmai
munkaközĺisség

Pedagógiai asszisztens ovodai nevelő-oktató

munkát segítők (dajka)

Karbantartó

Egyéb oktatósi - pedagógiaí íntézményekkel való kapcsolattaľtds
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Az intézmény vezetoje minden hónapban egyszęľ a Jőzsefvźtosban míĺköđő ttjbbi óvoda
vezetőjével szakmai tanácskozás keľetében megvitatja az íntézményvezetéssel kapcsolatos
pedagógiai, gazdaságí és más kérdéseket.

(1) Az iskolai életmódra felkészítő foglakozáson résztvevő gyermekęk részére az intézmény
iskolalátogatásokat szeÍvez avezetó által esetenként kiválasztott iskolában.
(2) Az iriézményvezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szo|gáItatétsok ellátására
létrehozott intézményekkel.
(3) A gyermekek fejlesztésének, iskolai életľe való felkészítésének, iskolaérettségének
elbíľálásában szfüség szerint közreműköđő Nevelési Tanácsadóval az intézményvezető
állapodik megaz együttműködés formájában. Ennek során:
a.l az ővođa pedagógusaí az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson ľésztvevő gyermekek
iskolaérettségének elbíľálásahoz, szfüség esetén a Nevelési Tanácsadó segítségét veszi
igénybe,
b.l az óvoda pedagógusai javaslatot tesznek a sziilőknęk, hogy gyermekiiket . előzetes
egyeztetés a|apján - sztikség esetén vigyék el a Nevelési Tanácsadóba
c./ a Nevelési Tanácsadó szakemberei részt vesznek az ővodai foglakozásokon, szfüség
esetén külĺjn foglakoznak az étintett gyermekekkel.

4. 3. T óľ s ad almi kii rny e zette l v aló k ap c s o lattart ús

(1) Az intézmény gyeľmekvédelmi felelősę közreműködik a gyermekek
veszéIyeztetettségének megelőzésében és megsziĺntetésében a - Családsegítő Központ
Gyermekjóléti Szo1gá|tatásáva|, Gyámtigyi Iľodával ' 

- szoľos kapcsolatot taľt fenn, amelyről
az intézményvezetőnek rendszeresen beszámol.
(2) Az intézményt a sza\<rnai szervezetekb ęn az ővodavezetó képviseli.
(3) Az egyházak képviselőive| az intézményvezetó taľt kapcsolatot.
(4) Azintézményvezető és helyettese taľt kapcsolatot a Szociális osztállyal.
(5) Az intézméĺyvezetł5 és helyettese taľt kapcsolatot az ővođai szak-helyettes az óvodai
egészségügyi ellátást biztosító egészségtigyí szo|gá|tatőval.
(6) Az íntézményvezeto és az óvodai szak.helyettese tart kapcsolatot a Művelődési
Ügyosĺállyal

N emzetkij zí kap cs o lato k

A nevelési intézmény nemzetkozi kapcsolatait önállóan a|akitja. A nęvelési intézmény
közvetlenĹil teljesíti a külfrldi megkeľeséseket, illetve ktĺzvetlenül küldhet ktilftjldre
megkeresést.

5. Létesí'tmények és helyiségek haszndlati rendje

(I) Az intézmény létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva tartźstnak ideje alatt
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rendeltetésiiknek megfelelően kell használni.

(2) 
^zintézmény 

helységeibenpćrt, vagy - létesítő okiľata szerint - párthoz kötődő szervęzet
nem múk<jdhet.

(3) A ľendeltetésszeľiĺ használaton a jogszabáLyoknak, a jelen Szabźůyzatnak és a házirendnek
megfelelő hasznáIatot kell tekinteni.

(4) A helyiség jelen Szabéiyzattól, ill. ahtľ;ireĺđtőleltéľő rendeltetésű célra töľténő
hasznáIata az íntézményvezeto előzętęs írásbeli engedélye a|apjźn t<jľténhet.

(5) A gyeľmekek részére azigye|et alatt ara kijelĺilt helység á1l rendelkezéste.

(6) Az irĺézmény éptiletében és keľtjében - az általanos munkás kivételével - szombaton és
vasárnap (egyéb munkaszüneti napokon) nem lehet benntaľtózkodni.

(7) Rendkívüli esetben, azintézsrlényvezetó engedélye szfüséges a hétvégi munkálatokhoz.

(8) A vá||a|kozás a|apján folyó foglalkozásokat, valamint a vallási neveléshez az intézméĺyi
nevelési időn kívtil az intézményvezető által kijelĺilt csopoľtszobfü, egyób helyiségek állnak
rendelkezésľe.

(9) Az (1) bekezdésben foglalt ęsetben a fog|akozást tartó nevelő, illetőleg az egyház
képviselője felel a csoportszoba, egyéb helyiség hasznźiatáért.

(10) A beteg gyermek aZ orvos által meghatározotíidőszakban nem látogathatja a nevelési
iĺtézméryĺt.. Ha a nevelĺĺ megítélése szerint a gyeľmek beteg a csopoľtos óvodapedagógusnak
gondoskodnia kęll a többi gyeľmektől való elkiilönítésľől és a lehető legrövidebb időn belül
éľtesíteni kell a gyermek szüleit. Azt,hogy a gyeľmek egészséges, orvosnak kell igazolnia.

(11) Az iĺltézméĺy źital szewezett, valatlint a szülők részvételével tartott rendezvények
alkalmával az iĺtézmény helyiségeinek haszná|ati ľendjét - eseti jelleggel - az
intézményv ezető áL|apítj a me g.

(I2) 
^külső 

haszná|atnem érinti a gyermekö|tĺzot és a fiirdőszobát.

(13) A hivatalos ügyintézés az íntézményi titkar, i|I. az ínÍézményvezető he|yiségében
történik.

(14) Az étkezési befizetésével, a gyeľmekek felvételével és a snj|ői észľevételekkel
kapcsolatos hivatalos tigyintézés az (l) pontban meghatáĺozott helyiségekben történik.

(I5) Az intézményt ľeggel a munkarend szeľint 6,00 őrtra érkezó - az intézményvezető á|tal
kijelölt - dajka, ill. technikaí dolgoző nyitja, i||. 17,30 órakor zárja. A gyermekek fogadásakor
és kiadásakor a kapunál felnőtt taľtózkodik, a kaput felügyelet nélkril hagyni TILOS!!!

(16) A kapu 8,30 óráig nyitvavarl, ezt követően 15,30 őrźigzźrvakell taľtani. A csengetésre a
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beosztás szerinti alkalmazott nyit kaput, aki a ktilső látogatőt atitkźrságľa kíséľi.

(17) A konyhában csak a konyhai szeméIyzet' í||. egészségügyi könywel ľendelkező
alkalmazotttaľtózkodhat.

(18) Az intézmény területéľe és helyiségeibe az intézménnyel jogviszonyban nem álló
személyek csak az intézmény vezetőjének engedélyével léphetnek be, i11. tartózkodlratnak ott.

(19) Az óvoda egészterületén a đohányzźls TILOS!

(20) Az intézmény teľiiletéľe behozott. az óvodai beiaľáshoz nem sztikséges tĺĺľeyakban
keletkezett károkért az intézmény nem vállal felelősséeet.

(21) Reklámhordozó csak az iĺtézméĺyvezetó eĺgedélyével helyezhető ki. Nem lehet olyan
reklámot, reklámhordozőt , amely személyiségi, eľkölcsi jogokat veszé|yeńet. Tilos közzé
tenni olyan reklámot amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakos ,a személyes vagy a
közbiztonság megsértéséľe, a kömyezet,a tetmészet kaľosítás ára osńonozne.

5.1. Az óvoďa biztonsdgos műíkijdését garuntóló szabdlyok

Reggeli nyitás folyamatszabá|yozásaz
o Az óvoda épületét reggel a korábban érkező nyitós dajka, vagy a kaľbantaľtó nyitja a

középső bejáratná| /2. bejórat/.
o Kódol, majd az alsó szintet bejźtrva szemĺevéte|ezí az intézmény séľtetlenségét.

Báľmilyen ľendellenesség esetén-súIyos rendellenesség esetén haladéktalanul-
éľtesíti az őv odavezetőt, v agy helyettesét.
Felelős : Kódjával nyitó alkal mazott

o 6 órakoľ kinyitja az latcafront szerinti/ jobb oldali bejáratot /l. bejárat/, és

fogadja az érkęző gyermekeket a Teknős csopoľt öltĺlzőjében.
. 6 30-koľ a mindenkoľi nyitós óvónő fogadja az érkező gyeľmekeket a Teknős

csoportban, a dajka a bejáľati ajtĺĎ felügyeletét látja el' kontľollálja az érkezés-
táľv ozás menetét 8'o.ig.

C 7 őrakoľ a túloldali csoportokban dolgozó délelőttös dajka kinyĺtja az-utcafľont
szerinti-bal oldali bejáratotl3. bejárat/, és ellátja annak felügyeletét' kontľollálja
az érkezés-távozás menetét 8 'o.ig.

o 7 őrátőI a délelőttös óvónők csopoľtjaikban fogadják gyeľmekeket.
. 8 30.kor mindkét oldalon bezárja a bejáľati ajtőt az azt felůiryelő dajka.

D élutáni zár ás folyamatsz ab á|y ozásaz

o 15 30.ko. a mĺndenkoľi délutános dajkák mindkét oldalon kinyitják a bejáľati
ajtőt ll,3-asbejfuat/, és ellátják annak felügyeletét, kontľolláiliáLkaz érkezés.
távozás menetét 16 30-ig.

o 16'o.ko. a 3. bejáľatotbezfuja a felügyeletet ellátó dajka.
o 16 30-kor a zárős óvónő átveszi a többi csoport tisszevont ügyeletet igénybe vevő

gyermekeit, valamĺnt az I. bejárati ajtó felügyeletét Í7 őráig.
. 16 3o-ko. a délutános dajkák a munkakĺjľi leírásuknak megfele|ően elvégzik takarítási

teęndőiket a csopoľtszobiíkban, mosđókban' ĺjltözőkben és a folyosókon.
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o Ellenőrzik az elektľomos és más beľendezések biztonságos működését,vagy
kikapcsolását az épiilet általuk felügyelt oldalan.

o Ellenőrzik a mosdók, wc-k á|Iapotát az épilet általuk felügyelt oldalán.
o Ellenőrzik az ablakok, hátsĺó ajtók bezárását az épilet általuk felügyelt oldalán.
. Í7 óľakoľ,ill.amikorazuto|sógyeľmekiselhagyta azővodát,az^zon azoldalon

dolgozó dajka bezárja az 1. bejáratot.
o Mindkét dajka és azárős ovónő ellenőľzik az1, és a 3. bejáratĺ ajtó bezárását.
o A mindenkori záľós-kóddat ľendelkező-dajka kĺódolo mielőtt elhagyja' és

bezárja a2.bejáratot, illetve az épůiletet.
Báľmilyen rendellenesség esetén-súlyos ľendel|enesség esetén haladéktalanul-
értesíti az őv odav ezetőt, vagy helyettesét.
Felelős : Kóđj ával zźr ő a|kalmazott

o A mindenkorí zźlrős óvónő és mindkét délutános dajka egyutt ztrják az ővodźt
12.bejaratl, és egyiitt hagyják el az épületet.

6. Az óvodai védő óvó ľendelkezések

A gyermekek egészségének védelmére vonatkozó előírásokat a ĺemzeti köznevelésről szóló
tĺirvény 4. $-án kívĹil, a kĺjznevelési iĺtézmények névhasznźĺIatźrő| szőIő 2012012. (VIII. 31.)

EMMI rendelet 128. $ (f), If9. $, 130. $ (1) bekezdése, 13l. $ és |32. $ tarta|mazza, az
óvodákra vonatkozóan.

(I) Az intézmérry-,łezetőnek és a csoportos óvónőknek gondoskodniuk kell a tábízotí
gyeľmekek felügyeletéľől, és a nevelés-oktatás biztonságos feltételeinek megteľemtéséről.

(2) Minden óvodapedagógus törvényben meghatźlrozott feladatát képezíaz,hogy..
ł a rábízotÍ gyeľmekek ľészéľe az egészségiik, testi épségfü megőrzéséhez

szifüséges ismeľetekęt átadja, és

ł ezek e l s aj átítás ríľ ő| me ggy ő ző dj ék' tov ább á
o ha észleli, hogy a gyeľmek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a

szfüséges intézkedéseket megtegye.

(3) Minden nevelési év kezđetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben sztikség
szerint minden óvodai csopoľtban _ a gyeÍmekek életkorrĺnak megfelelően - ismeľtetni ke|| az
egészségfü és testi épségfü védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az
elvaľható magatartásfoľmát. A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a
csoport szokásľendjének kialakítását és betaľtását oly módon kell ellátni, hogy azok a baleset-
megelőzést szo|gáLjtk

(4) Az óvoda htľ,fueĺdje tarÍa|mazza azokat a védő-óvó előírásokat, melyeket a
gyermekeknek és sziilőknekaz óvodában való benntaľtőzkodźs sorián be kelltartaniuk.

(5) A gyermekek biztonságos és egészséges kĺirnyezetbeĺ történő nevelése érdekében a
szĹikséges feltételrendszer vízsgá|ata, a feltételek javítása állandó feladat. A játszőtéti

eszkĺjzĺikľe vonatkozó érvényben |évő szabvźnyokat, aZ}}3-bankiadott a játszőtén eszkĺjzök
biztonságosságaľól sző|ő 7812003. (XI. 27. )G|<NI renđelet tarta|mazza. Követelményeít az
üzemeltetőknek is figyelembe kell venni. A játszőtéti eszkcjzĺjk megfelelőségét csak kijelölt
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szervezetekértékelhętik, melyet évente lega|źlbb egyszet el kell végeznl adott év június 30-ig.

(6) Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásaľolhat. A játékot használó
óvodapedagógus köteles a játékon feltiintetett vagy al.lhoz mellékelt ťĺgye|meztetést, feliratot
és használati utasítást gondosan áttanulmĺínyozni és a játékszertaszęriĺta|kalmazní.

(7) 
^ 

nevelésĹoktatási intézményben aZ alkalmazottak ďohényzásétt a nemdohányzók
védelméről és a dohanytęrmékek fogyasztásźnak, forgalmazásźnak ęgyes szabá|yairő|
sző|ő 1999. évi XLII. tĺirvény szabá|yozza. A ttlľvén1'ben foglaltak szerint a gyermekek
által is haszná|t helységekben nem jelölhető ki dohanyzőhe|y, így az óvoda teljes
területén tilos a đohźnyzás, az épi|eten belül kijelölt dohĺínyzóhely nincs.

(8) óvodában a gyermekek részéte szervezett rendezvényeken a népegészségügyi
termékadóról szóló 20II. évi CIII. törvény hatá|ya a|á tartoző teľmék (chips, cukľos Ĺidítő ital
stb.) nem aľusítható.

(9) Az intézményvezetőnek és a csopoľtos óvónőknek gondoskodniuk kell a Étbizott
gyeľmekek felĺigyeletéről és a nevelés-oktatás biĺonságos feltételeinek megteremtéséről.

(10) A gyermekek testi és egészségfü védelméľe vonatkozó előírásokat, ill. veszélyforrásokat
és magataľtásfoľmĺĺkat az ővodai foglalkozások és kirándulások soľiín életkoruknak és
fejlettségĹiknek megfelelően kell ismertetnie a csoportos óvónőnek. Az ismeľtetés tényét és
tartalmát a csopoľtnaplókban a nevelési tervben kell dokumentálni.

(11) A gyermekbalesetekkel cisszefliggő feladatok ęllátásaĺól - nyomtatvźny, jegyzőkönyv
(tárgy hó követő hónap 8 napjáig) - azintézményvezeto köteles gondoskodni

(I2) Az intézményvezető kötelessége lehetőséget biĺosítani a szülői szervezet szźlmźlra részt
venni a gyermekbaleset kivizsgálásában.

(13) Minden gyeľmekbalesetet kĺivetően meg kell tenni a szfüséges intézkedést (veszélyfonás
megszüntetése) a hasonló esetek megelőzéséľe.

(I4) Az intézményvezető köteles - a jogszabźiyban meghatźrozottak szerint - kivizsgálni és
nyilvántaĺtani a gyeľmekbaleseteket, a bejelentési kĺjtelezettséget teljesíteni és a balesetľől
késziilt jegyzílkoĺyvet haladéktalanul megkiildeni az oM illetékes szervének és a fenntartó
önkormányz at j e gy zőj ének.

(I5)Az intézményi beszęrzésęk során ťrgyelmet kell foľdítani a balesetveszélyes tfugyak
cseréj ére, j avítéstlĺ a.

(16 )Az ovoda hazirenđje tarta|mazza azokat a védő-óvó előírásokat melyeket a
gyermekeknek, szülőknek az óvodźtban valő benntaľtózkodás sorĺín be kell tartaniuk.

(17) A munka tíiz és balesetvédelmi előíľásokkal kapcsolatos elemi szinhi ľészletes oktatást
minden évben egyszet a megbízottak taľtanak, eľről jegyzőkönyvet készítenęk. Az oktatáson
minden dolgozónak kötelező arészvéte| és az ott elhangzottak betaľtása.
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6. 1. r e n ds ze r e s e g é s zs é g iigy i fe l adato k e lldt ús a

Az óvoda mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordít a teljes körű
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokĺa.Ezze| kapcsolatosan a helyi pedagógiai pľogram
részétképező egészségfejlesfési progĺamot dolgoz ki, és koordinál.

A köznevęlési iĺtézmények névhaszná|atárőI szőIő 20l20I2.(vIJI. 31.) EMMl-rendelet
részletesen íľj a le a teljes karíÍ egészségfejlesztéssel kapcsolatos elvárásokat.
A miniszteri rendelet 128. $ (f)bekezdése alapján az óvoda teljes kĺinĺ egészségfejlesztése
olyan folyamat, melynek eľedrnényeként:

(1) Az irÍézményslezető kötelessége gondoskodni a gyermekek egészségtigyi vizsgźiatának
megszervezésérő|.
(2) Az intézménybe járő gyeľmekek intézményen belüli egészségiigyi gondoztsát az
intézménybe járő Auróra utcai ľendęIoiĺtézet gyermekorvosa és védőnője IátjaeI.

(3) óvodai szeruezeti egységben a gyermekeknél a fenntaľtó általbiztosított feltételek mellett
az alábbi szakorvosi vizsgáIatrakerül soľ évente legalább egy alkalommal:

- Látásvizsgálat
- hallásvizsgźiat
- á|ta|źnos szurovizsgá|at
- fogászati szrĺrés

(4) óvodában az 5 éves óvodásokĺól kötelező az adatszolgáltatás, mely feladatot a védőnő
illetve a csopoľtos óvónő |źija e|.

(5) Az íĺtézményvezető bíńositja az egészségügyi (orvos-védőnői) munka feltételeit,
gondoskodik a sztikséges felügyeletľől és szükség szerint a gyermekek vizsgálatra va|ő

előkésztéséľől.

(6) Az óvodában az ővodavezető tartja a kĺjzvetlen kapcsolatot az intézmény szakorvosaival,
ill. védőnővel.
Ha egy gyermek betegségľe gyanús, vagy beteg, a következő módon kell eljĺíľni:

- betegségľe gyanús,|ázas gyermeket nem szabad bevenni az ővodźlba,
- A napközben megbetegedett gyermeket el kellkülöníteni, és le kell fektetni,
- Szükség esetén azoĺ,naI orvoshoz kell vinni,
- Gondoskođni kell a szülők mielőbbi értesítéséről.

(]) Az íntézmény mfüödtetése során a Kistéľségi Népegészségtigyi Intézet ( 1081 Budapest,
Auróľa utca) áItaImeghatáĺozottszabá|yokat szigoruan be kell lartani.

- Fęrtőző betegségek nyilvántaľtása és jelentése,
- Fejtetvesség megsziintetésében való közremúk<jdés, igazo|áskiadása'
- fertőtlenítés,
- takaľítás,
- mosogatás,
- ételminta vétel. stb.
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(8) Az óvodában csak érvényes egészségügyi könywel ľendelkező đolgozók végezhetnek
munkát.

(9) 
^ziĺtézmény 

konyhájába csak a HACCP előírásoknak megfelelő személy léphet be.

(10) Az óvoda helyiségeinek és mellékhelyiségeinek haszná|atźlrőI ahźľ;ireĺd rendelkezik.

6. 2. Gy erme kv é delmi tevé kenys é g

o A gyeľmekvédelem intézményi ľendszerének múkĺjdtetésééľt azintézméĺy vezetője a
felelős,

azoĺban a gyeľmekvédelmi munka minden dolgozó feladata. Minden feladat-ellátási helyen
gyermekvédelmi felelős is mfüĺjdik, aki kiemelten foglalkozikahátrányos he|yzet:ls, illetve
veszéIyeńetetí gyeľmekek felkutatásával, helyzetfü szakszeríi megoldásával,
gyermekvéđelmi
szervek segítségének igénybevételével.
Amennyiben bĺíľmelyik dolgozó a gyeľmeknél veszélyeztetettségre utaló jelet tapaszta|, a
gyermekvédelmi felelős által ktiteles jelezni a Gyeľmekjóléti SzolgáIat fe|é.

A nevelési év legelső sziilői értękez|etén minden óvodapedagógus informálja a szi|őket az
óvodában folyó gyeľmekvédelmi munkĺíľól, a gyermekvédelmi felelős kilétéről és
elérhetőségéľől.

Az intézmény egész teľületén tilos a dohányzás.

6.3. .głermekbalesetek megelőzése érdekében történő feladatok

(1) Ha egy gyermeket baleset ér, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az
elsősegélynyujtás. Tájékoztatni kell az ővodavezetőt a gyeľmek kisebb sérüléséről is.
Bĺĺrmilyen veszélyforrás észlelése esetén a gyermekcsopoľtot biaonságba kell helyezni, majd
azonrnl éľte síteni az őv o dav ezetot.

(2) A gyeľmekbalesettel kapcsolatos nyilvántaľtási, és jelentési kötelezettséget az
óvodatitkáľral együttmfüĺjdve a KIR elektľonikus jegyzőkĺinywezető reĺdszerében kell
kitölteni, és megküldeni a kívizsgálást követően haladéktalanul a Nemzeti Eľőfonás
Minisztérium számźra.
Amegkiildésheznincssztikségpapíra|apűvá|tozatra.
Aze|készilt jegyzőkönyvet ki kell nyomtatni, és aszőLő számźłra át kelladni.
Egy példĺíný azintézmény iktatójában kell elhelyezni.

(3) Súlyos balesetet telefonon, vagy személyesen azonna| be kell jelenteni a ľendelkezésľe
ál1ó adatok kĺjzlésével az önkormźnyzat jegyzőjének.
Az eset kivizsgálásźůloz |egalább kozépfolni munkavédęlmi szakképesítéssel ľendelkező
személyt be kell vonni. Az óvoda baleset-mege|ozési tevékenységének munkáját a
Józsefuiáľosi Intézménymfüödtető Központtal szeľződésben á||ő Global Safety Kft
munkavédelmi tanácsadój a segíti.
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(4) Súlyos az a gyeÍmekbaleset amely:
o a séľĹilt haláIát, ill. a baleset bekövetkezésétol szźrritott 90 napon beliil az orvosi

szakvélemény szeľint a balesettel összefüggésben életét vesztette,
o életveszélyes sériilést, egészségkárosodást,
. súlyos csonkulást,
o abeszélőképesség elvesztést, vagy felĺino eŁtorzu|ást, bénulást eImezavart okoz.

A gyeľmekbalesetek kivizsgálásźha a Sztilők ovodai Szęwezetének képviselőjének jelenlétét
lęhętővé kell tęnni'

(5) A gyermekek az ővoda közvetlen k<izelében ta|á|hatő tömegkĺizlekedés jáľatait csak
megfelelő kíséľő szemé|yzet biĺosítása mellett és a csoport szétszakadása nélkül, egyszeffe
tcjrténő utazás esetén vehetik igénybe (autóbusz, villamos, metró stb.)

(6) A gyermekek jelenlétében séta, udvari élet, kirándulás stb. ideje alatt is tilos dohányozni a
felnőtt kísérőknek.

(7) AzNkt. 4. $ 9. pontjanak értelmében aziĺtézményben gondoskodni kell a gyeľmekek testi
épségének megóvása mellett az erk<jlcsi védelmtikről is, a nevelési-oktatási intézménybe
történő belépéstől, annak jogszeru elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai pľogram
részeként kötelező íĺtézméĺyen kívül taľtott foglalkozások, programok ideje alatt. Ennek
keretében gondoskodni kell a szenveđélybetegségek megelőzésének feltételeiről az épületen
beltil és kívĹil egyaľant.

6.4. rendkíviilí események esetén történő intézkedések

A rendkívüli sztinet elrendelésével kapcsolatos feladatolĺól a Nkt.30.$ (5.) bekezdésének a.)

pontja rendelkezik.

(I) Az óvoda vezetője rendkívüli szĹinetet ľendelhet el saját hatáskörben, ha:

o rendkívĹili időjaľás
o természeti csapás
o más e|hárithatatlan ok miatt ( pl nem biztosított az ővođa éptiletében a megfelelő

hőmérséklet, vagy nem készüIt eI az épület felújítása, miatt az óvoda mfüödése nem
lehetséges stb).

A ľendkíviili sztinet kihiľdetésének időpontj ávaI egy időben éľtesíteni kell a fenntaľtót, és a
megyei koľmanyhivata| fovánosi köľzeti hivatalát is a döntésről.

(2) A feĺtőző betegségek és jaľvĺĺnyok megelőzése éľdekében szfüséges járvĺínytigyi
intézkeđésről szóló 18/ l998. CVI. 3.) NM - ręndelet 32. $- a értelmében jáľvĺínyveszé|y vagy
járvarry esetében az ővoda mfüödésének felfiiggesztésében vagy rendezvények mfüödésének
megtiltását a kistéľségi népegészségügyi intézet j ogosult elrendelni.

(3) Az óvoda minden alkalmazottja kĺjteles az á|tala ész|elt ľenđkívüli eseméný közvetlen
felettesének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szfüséges intézkedésekľől és a fenntaľtó
éľtesítéséről.

(4) Rendkíviili ęsemény, és bombaľiadó, esetén aTuznadő tęrvben meghatározottak szerint a

35



gyermekek elhagyják az épuletet a csopoľtos óvodapedagógus, dajka, vezetéséve|.lTiizriađő
terv. Melléklete/
A szomszéđos iskolával egyĹittműködünk a gyermekek bombariadó esetén történő ideiglenes
elhelyezéséľő1.

(5) A rendőrséget és bombaľiadó esetén atlizszerészeket, ill. szfüsége esetén a mentőket és a
tíizoltőkat haladéktalanul éĺtesíti azíntézmény vezetője, amennyiben nem elérhető, a|<kor az
intézményi titkrĺr, ill aki a telefon közelében tartózkodik.

(6) Mentési soľrend:
első a gyermekek mentése,
felnőttek mentése,
kÓziratok, egyéb iratok, éľtékek mentése.

7. Adatkezelés az óvodóban

Az ővodapedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlentil segítő munkatarsakat titoktartáSi
kötęlezettség teľheli, a gyermekekkel és családjukkalkapcsolatos minden olyan tényt, adatot,
információt illetően, amelyről a hivatásuk ellátása soľĺĺn szereztek fudomást. E kĺitelezettség
határidő nélkül fennmarad.
A titoktaľtási kĺjtelezettség nem vonatkozik arÍa az esetre, melyľe a szülő íľásban felmentést
adott.
A titoktartási kĺjtelezettség nem teľjed ki nevelőtestiĺleti értekez|etre, a nevelőtestület
tagjainak egymásköĺi, a gyeľmekek érdekében történő megbeszélésére.
A gyeľmekek személyes adatai csak pedagógiai célból, gyermek- és ifiúságvédelmi célból, és
egészségügyi okból adhatóak ki, illetve a törvény rendelkezései szerint.
Az aIka|mazottak személyes adatait csak a fog|a|koztatással kapcsolatos állampolgári jogok
és kĺitelezettségek teljesítésével kapcsolatosan' nemzetbiztonsági okból, a célnak megfelelő
méľtékben és célhoz kötötten lehet nyilvánosságra hozni'
Az adattovábbításra az intézmény vezetője, akađá|yońatása esetén az á|ta|a
me ghatalm azottak j o go sultak.
Az adatkezelésre vonatkozóan bővebbęn az intézmény ,, Adatkezelési szabźiyzata,,
ľendelkezik.

Az elektľonikus és az elektľonikus úton előál|ított nyomtatványok kezelési rendje

Az oktatási ágazat iranyítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén

tartott elektľonikus kapcsolatban elektľonikusan előállított, hitelesített és tĺáľolt

dokumentumľendszęľt alkalmazunk a229l20l2. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak

megfelelően.

A rendszerben alkalmazott fokozott bínonságil elektľonikus aláírást |<:zfuő|ag azintézmény

óvodavezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer

hasznáIata soľán feltétlenül ki kell nyomtatni és azirattźlľban kell elhelyezni az a|ábbi

đokumentumok papíľ a|apt másolatát:
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:.: 
. aziĺtézménýörzsľe vonatkozó adatok módosítása,

az alkalmazott p e dagőgu s okľa,

^' 
:, J,ľľJ i,ä "'.''il:JäľTĺ::1T:-":anyokat az intézmény1recsétj ével és az

őv o ďav ezetőj e alźir źsával hitele s ített formában ke l 1 taÍo lni.

Az egyéb elektronikusan megkĹildĺitt adatok íľásbeli táro|ása, hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR ľendszerében, továbbá az ővođai informatikai há|őzatában egy ktilön

ę céka létrehozott mappában tároljuk. A mappáhozva|őhozzáférés jogźt az infoľmatikai

rendszeľben korlátozni kell, a}lhoz|<lzáĺőLagaz ővodavezető á|talfeIhata|mazott személyek

(azővodatítkárésazővođavezeto-helyetĺes)féľhetnekhozzá.

8. Az iinnepek megemlékezésének rendje, a hagyomdnyok úpoldsúval
kapcsolatos feladatok

(|) Aű intézményi megemlékezések, a nemzeti, az ővodai iinnepek megiinneplésének
időpontját a jelen SzabáIyzat, továbbá az ővođai nevelési év rendjéľe vonatkozó óvodai
munkaterv határ o zza me g,

(2) Az éves munkatervben ki kell jelölni a^. a pedagógust aki az évi tinnepélyek,
megemlékezések, hagyomĺínyápoló rendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért
szakmailag felelős (tinnepé1yfelelós-zász|ők elhelyezése).

Szakmai napok
o Közös pedagógusnapi tinnepély
o Pályakezdő illetve újonnan belépő kollegfü kĺjszĺjntése
o Nyugdíjba menők búcsúztatása.

(3). Az óvoda homlokzatána a Magyaľ Köztĺĺľsaság hivatalos zász\aját ki kell helyezni.
Tisztításfuől az ővoďavezető źita| kijelölt dajka, megrongálódás esetén cseréjéről az
óvodavezető kĺjteles
gondoskodni.

(4) Az anyak napi és az évzárő nyilvános, és azonos időpontban is szervezhető. Ezekľe
meghívhatók a sziilők és más vendégek is.
(5) A nevelőtestiilet kezdeményęzésére más tinnepélyek' megemlékezésęk és
hagyomanyápoló ľendezvények is nyilvánossá tehetők.

Ünn ep ély e k, megemlé kezés ek

(1) Ünnepélyek, amikor a gyeľmekek a szĹilőkkel közĺisen tinnepelnek:
- kaľácsony,
- anyak napja,
- évzárő.
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(2) A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoport megiinnepel:
- farsang,
- húsvét'
- gyermeknap,
- Mikulás-nap

(3) Egyéb rendezvények, a teľmészetvédelemmel kapcsolatos ,,Zöld napok'' az ővodában:

Takaľítási Világnap: szeptembet23.
Áilatok Világnapja: októbeľ 4,lA|Iatkerti kiľándulás/
Yiz-Yilágnapja: mźrcilsfZ.
Föld napja: ápriIís22.
A Madarak és Fák Napja: május l0.
KöľnyezetvédelmiVilágnap: június 5.

() Az (1) - (3) bekezdés szeľinti iinnepélyek ęlőkészítéséért felelősök megjelĺilését - a 35.. $
(2) b ekezďés éb en j elö lt tinnep é ly-fe l el ő s ön kíviil - az év ęs munkateľv tarta|mazza,

A 370l20I1.(XII.31 .) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollľendszeréről, és

belső ellenőrzésétol12.$. 1. bekezdése kimondja:'' A kĺiltségvetési szerv vezetoje kétéventę
köteles a belső kontľoll ľendszeľ témakĺirében az áIIamhźntartásért felelős miniszter által
meghatźrozott továbbképzésen részt venni. A költségvetési szerv vezetője köteles aľészvételt
azirányítő szerv vezetője felé az adott év december 31.-ig igazo|ni.,,
névnapjĺíról

(6) A tanulmányi kirandulások, séták, mozi és szíĺlház|átogatások szervezésére ugyancsak a

munkaterv szerint kerül sor.

9. Belső kontľollrendszer
9.1. a belső kontrollrendszeľ mííködtetése, értékelése és a vezetőre vonatkozó tovúbbképzési
ktitelezettség

Az ővodavezetője felelős a belső kontrollrenđszer keretében _ a szewezet minden szintjén
éľvényesülő _ megfelelő

kontrollk<irnyezet,
kockazatkezelési rendszer,
kontro1ltevékenysé gek,

infoľmációs és kommunikációs rendszeľ, és

nyomon követési ľendszer (monitoľing)
kialakításáéľt, műkcjdteté séért és fej lesztésééľt

A 37012011.(XII.31 .) Koľm. rendelet a költségvetési szervek belső kontľollrendszeľéľől, és

belső ellenotzéséto| 12.$. 1. bekezdése kimondja:'' A költségvetési szeľv vezetője kétévente
kĺjteles a belső kontroll rendszeľ témaköľében az źl|Ian.htńartásért felelős miniszter által
meghatźttozott továbbképzésen részt venni. A költségvetési szerv vezetője köteles aľészvételt
az iľányitő szerv vezętője felé az adott év december 31.-ig igazo|ĺi.,,

9.2. belső ellenőrzés mííködtetése azÁHT szeľint
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9.3. belső ellenőrzés rendje a pedagógíai munkában

|.)Az intézményben a nevelő-oktató munka az Ovođai nevelés oľszágos alapprogramja
a\apján a Komplex Prevenciós óvodai Progľam szerint folyik.
Az elIenórzési terv végrehajtásáért az intézményvezető illetve helyettese felelnek

Az intézmény, intézményvezető és óvodapedagógusok ellenőľzésében az vehet részt, aki
szerepel az oktatási Hivatal szakértői névjegyzékében, mint szakfelügyelő, és erre megbízást
kapott.

2) Az intézmény helyi p e dagó g i ai pro gr arrý a tarta|mazza:
a) az ővoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit,
b) azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítjak a gyermek fejlődését, közösségi

életre felkészítését, a szocitůisan hátrányos helyzetben lévők feIzźrkőnatását, a
tehetséggondozás és kiemelkedő képességrĺ gyeľmekekkel kapcsolatos feladatait

c) a gyeľmekvédelemmel, migrációval és hátrányos he|yzeťu gyermekekkel
összefiiggő pedagógiai tevékenységet,
d) a szülő, a gyermek, a pedagógus egytittmfüödésének formáit, továbbfejlesztésének

lehetőségeit,
e) a ktilcinleges gondozásra jogosultak gondozását,

f a cigźny szttrmazásu gyermekek csopoľtos és egyéni nevelésének célkitűzéseit,
g) az ővodában folyó nevelőmunka énékelési szempontjait,
h) a nevelési program végrehajtásához szfüséges a nevelőmunkát segítő eszközök, és

fe lszeľelé s ek j e gy zékét.

A nevelési évenként készülő intézményi munkaterv tarta|mazza a belső ellenőrzés nevelési
évľe vonatkoző iránye|veit, szempontjait, feladatait, időpontjait és felelőseit.

(3) A belső ellenőrzés legfontosabb fę|ađata a pedagőgiai progľam által meghatározott,
sikerlcritériumok mentén folytatott tevékenységet az elváľt és elfogadható szintek szerint
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mérje, és éľtékelje , fe|ttĺrja az esetleges hibákat, azok koľrękciőjáĺa javaslatot tegyen, a pozitív
eľedményeket megeľősítse.

(4) A pedagógiai munka belső ellenorzési ütemtervét az ővoda évente készülő munkatervének
mel l éklete tartalmazza.
A pedagógiai munka belső ellenőľzésének eľedményeit, illetőleg az ellenorzés általĺínosítható
tapasńa|atait minden év tanévnyítő értekez|etén az e|őző tarĺévre vonatkozóaĺ értékelni kell,
jegyzőkilnyvben rogzitjfü a megállapításokat, az eset|eges hiányosságok megsziintetéséhęz
szfü séges intézkedéseket.

(5) A munkateľvbe épített belso ellenőľzési tęrv taľtalmazza aZ ellenőrzés terülętęit,
módszeľét és itemezését, az ellenőľzést végzők személyét. Az ellenőľzési tervet az
íntézményben nyilvánosságra kęll hozni. A belső ellenőrzés kiteľjed a pedagógiai munkrín
kĺvu| az egyes feladatok elvégzésének módjaĺa' minőségére, a munkafegyelemmel ĺisszefüggő
kérdésekĺe is.

(6) A belső ellen&zési tervben nem szereplő, rendkívĹili e||enorzésrőI az íntézményvezető
d<jnt. Az ellęnőľzés kiteľjedhet az:

fe|hasznáIásźlra;

Ręndkívüli ellenőľzést kezdeménv ęzhet..
- az intézményv ezető - helyettes,
- szal<rnai munkakö zö s sé s
- a szüloi szęrvęzęt.

Minősítés

Az Nkt. 97.$ (19) bekezdés rendelkezik a pedagógusok minősítési eljarástlrőI, a még nem
minősített pedagógusok besorolásźrőI, a minősítési kötelezettség alóli mentesülésľől.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak első minősítéséľe vagy minősítő vizsgźljźtra
2013.szeptembeľ 1. és 2018 junius 30. kĺjzcitt kęľül sor.
A 97.$ (16).bekezđése szerint az apedagőgus, aki e t<iľvény hatá|ybalépésekor az
ötvenkettedik életévét betöltĺltte, pedagógus-továbbképzésben történő részvételrę nem
kcjtelezhető.

9.4. Kiilső ellenőľzések nyilvdntartús a

Külsőellenőrzésekjegyzőkönyvei ikÍatás utźnazirattćlrba|eťuzve kerĹilnek megőrzésre.

1 0. Zdró rendelkezlźsek
(1)A szervezeti és működési szabá|yzatot az ővoda nevelőtesttilete fogadja e|, és az

óvodavezet ő hagyj a j őv á.
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(2) 
^ 

fenntaľtó egyetértését kęll kikémi azon rendelkezések érvénybe lépéséhez,
amelyekből a fenntaľtóra tobbletkötelezettség haľul, a jővźhagyás előtt 30 nappal.

(3) A szervezeti működési szabáIyzattal kapcsolatosan a sztilői szervezetet véleményezési
jog illeti meg.

(4) A szervezeti és műkĺjdési szabályzat hatźlIya kiterjed az ővoďába járő gyeľmekek
kĺiz<isségére' a gyeľmekek szüleinek, illetve törvényes képviselőinek kĺjzösségéľe, a
nevelőtestiiletre, a nevelő munkát segítő dolgozókra és az egyéb munkakörben
dolgozókľa. A szewezeti és múködési szabályzatbarl foglalt rendelkezések megtartása
az íntézmény valamennyi alkalmazottja szźlrrlźlta kötelező, megszegésę esetén az
íntézményvezetőmunkáItatői jogkörébenintézkedhet.

(5) A szervezetí és mfüödési szabá|yzat jogszabály erejűnek minősü| az intézmény
đöntése, intézkedése, illetve intézkedésének elmulasńása ellen benyújtott eljarást
megindító kérelem tekintetében.

(6) Amennyiben a szervezeti és mfüödési szabá|yzat felterjesńésére nem érkezik vá|asz,
ahatáIyba\épés napja a felteľjesztést kĺjvető 30. nap utani első képviselő-testületi ülés
napja.

(7) A hatáIyba\épéssel egyidejűleg éwényét vesńi az óvoda Józsefuaľosi onkoľmányzat
Képviselő-testiiletének. határozatáva| jóvahagyott koľábbi szervezeti és miiködési
szabáIyzat.

(8) A hatźl|yba lépett szervęzeti és múködési szabá|yzatot meg kell ismeľtetni:
. az óvoda azon a|ka|mazottaiva| is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek
o azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az ővodával'. és meghatározottkörben

hasznáIj ák he lyi sé geit
o a sziilőkkel

Ennek éľdekében óvodánk honlapj an megtekinthető telj es teľj edelmében:
www. napsugar3l.hu

11. Fiiegelékek:

Az szMsz.hez kapcsolódó szabáiyzatokz

a lap sza b ály zatok: Hźrzh eĺđ
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Pedagógiai Program
ĺ'z ővoda aLapítő o|<ltata

míĺkti désh ez kap csoló dó p énzü gyi kĺhatás ű szabály zatok:
JIK Munkamegosztási megállapodás
JIK Működtetési megállapodás
Munkavéđ eLmi szab á|y zat
Tűzvédelmi szabáIvzat

b els ő kontľollrendszeľ műkti dés éh ez kap csoló d ő szabáiy zatok:
S zab źiyta|ans ágok kezelé s e
Kockazatkezelés

Belső kontĺoll Szabalyzat
Ellenőrzési nyomvonal
Eszközök és források értékelési szabźiyzata

A Józsefuĺĺľosi onkorm. á|tal felügyelt ktiltségvetési szervek k<iltségvetési beszámolóval
kap c so lato s szab źiy zat

számvĺtelhez kapcsolódó szabályzatokz
Szĺĺmviteli politika

PénzkezekésíSzabályzat
LeltátozásiSzabáIyzat
Felesleges vagyonatgyak seleitezése
KötelezettségváIla|ás,érvényesítésszabá|yzata
Ügyrend

műkii désh ez szüks éges további szzbá|y zatok:
Iratkezelé s i szab źly zat
AdatkezeLésiszabáIyzat
Gyakoľnoki Szabá|yzat

Továbbképzési és beiskolázási teĺv
I{öza|ka|ĺnazotĺSzabá|yzat

Vagyonnyila tko zat kez elé s ének S zab a|y zat
Juttatási és caffetéri a szabá|y zat
Közb e s zer zésí szab á|y zat
V ęzętéke s és mob i ltel efon haszn á|atźlr a vonatko zó szab á|y zat
Infoľmatik ai biztonságí szab á|y zat
Érinté svéd elmí szab áiy zat

A nevelé s i intézményben fo lyó reklĺĺmtevékenys é g szab á|y ai
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1. Bn'yľ;Znľns Ár,ľ.łr,Áľo s RENDELKEzn snx

A Koszorrĺ Napközi otthonos Ovoda
(1086 Budapest, Koszoľú utca 14.l.6. sz.)

A Nemzeti kĺjznevelésről szóló f}|I. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25.$-a a|apjźm az
óvoda mfüĺĺdése, belső és külső kapcsolataiľa vonatkozó rendęlkezéseket a szewezeti és mfüödési
szabá|yzat hatźrozza meg, és ľendelkezik azokban a kéľdésekben, amelyeket nem ľendeznek
jogszabályok.

A Szervezeti és mfüödési szabályzatban foglaltak megismerése, megtaľtása és megtaľtatásafeladata
és kötelessége az intézmény vezetőjének és minden dolgozójanak, valamint az ővodába jarő

gyermekek szĹileinek.

A Szęľvezeti és működési szabá|yzatban foglaltak megismerése és megtaľtásaazok'ĺak is kötelessége,

akik kapcsolatba keľĹilnek az intézménnye|, részt vesznek feladatainak megvalósításában.

A költségvetési szervek szervęzeti és mfüödési szabá|yzatźnak elkészítését az A'ht. 10. $ (5)

bekezđése, a köznevelési intézmények szerezeti és múködési szabáIyzattnak elkészítését pedig az

Nkt. 25. $ (l) bekezdése íľja elő. A szewezęti és mfüödésí szabá|yzat kötelező taľtalmi e|emeit az

Ávr. 13. $ (1) bekezdése, valamint a 20l20I2. (VIII. 31.) EMMI ľendelet 4. $ (1) bekezdése

hatźrozzameg

1. 1. SZMSZtörvényi hátteľe' célja

Az ĺívoda alaptevékenységére vonatkozó tiiľvények és szabályok:

. MagyaľorczágAlaptörvénye. A Nemzeti köznevelésľől szőIő2011. évi CXC. törvény
A 363120|2. (XII.17.) Koľmányľendelet aZ óvodai nevelés országos
alapprogĺamjáľól
A Sajátos nevelési igéný gyeľmekek óvodai nevelésének iľányelve kiadásĺáĺól
szőlő 3212012. CX.8.)r A gyermekek védelméľől sző|ó 1997. évi )ooil. törvény,

. A nevelési _ oktatasi intézmények mfüĺjdéséről és a kclznevelési intézmények
ĺévhaszná|atatőI szőIő 20 l 20 1 2. (VilI. 3 1 . ) EMMI rende let.

Az óvod a míÍktidés éľe von atko ző egy éb j o gszab ályok, kĺiliinösen :

r A közoktatásról szóló ttjľvény végĺehajtásfua kiadott, tcibbsztiľ módosítoĺ
20l |997 . (II. 1 3.) Koľmiínyrendelet,

. A közalkalmazottak jogállásáľól szóló |992. évi)ooilI' Törvény (Kjt')'



Az 1'992. évi )oCilII. Tĺirvény végrehajtásaľa kiadott |38lt992. (X. 8.)

koľmányrendele1,
2f9l20|f . ryIII. 28.) Koľmányľendelet a nemzeti köznevelésről szóló ttirvény
végľehajtásĺĺró1
A pedagógiai-szakmai szolgá|tatásokľól, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat
ellátó intézményekľől és a pedagógiai szakmai szolgá|tatásokban való
közremtĺködés feltételeiről szóló 48120|2. CXII. 12.) EMMI ľendelet.

1. 2. SZMSZ hatáilya (személyi' időbeli)

A SZMSZ hatáIya kiterjed az iĺtézménnyel jogviszonyban á||ő személyekľe, valamint mindazokľa,
akik belépnek aziĺxéznlény terĹiletére,hasznáIjak helyiségeit, létesítményeit.

AsZMsZ előírásai érvényesek azlntézmény tertiletén a benntartózkodás, valamint azintézmény étltalr

külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt.

1.3. Az óvoda adatai

AzintézményoM. azonosítója: 03439I

Azintézmény neve: Koszoľú Napközĺ otthonos ovoda

Azintézmény székhelye: 1086 Budapest VIII. kerület Koszoru u.14-16.
Telefonszám: 06-|1333-9||4
Bax: 06-11333-9114
Email: koszoruovoda@gmail.com
Honlap: www.koszoruovoda.hu

Tiiľzskiinyvĺ azonosító számz 67 93 4ĺ
KSH száma: 16923845.85|0.322-0|
Adóalanyiság: Adókĺlteles bevéte|szętzo tevékenysége az óvodaÍIak.20|f.01.01.tő1.
Az óvoda adószáma: I 6923845.2-4f

Szám|avezető fiókja: VOLKSBANK
Szám|aszámaz 14100000-20006649-01000008

Az intézmény fenntaľtĺíja: Budapest Fővaľos, VIII. keľĹilet Józsefuaĺosi onkoľmźnyzat Képviselő-
testiilete (1082 Budapest. VIII. keľĹilet. Baľoss u.63-67.)

Az intézmény felůigyeleti szeľve: Budapest Fővaľos VIII. keľület, Józsefuaľosi onkoľmányzat
Képviselő.testĹilete

Alapító okiľatának száma, kelte: módosításokkal egységes szerkezetben kiadva Budapest Fővlíĺos
Vn. keľiilet Józsefüaľosi onkoľmanyzat Képviselő.testiilet 4012013.(II.6) szźlmú, hatźrozatźtva|

20 1 3.febru aÍ 14. hatállyal.

Az intézmény típusa: Az óvoda kozszoIgáltató kĺiltségvetési szeÍv, közintézmény' A kĺjzneĺęlési
törvényben foglaltak a|apjáĺ önálló j ogi személyiséggel ľendelkezik.



Azintézménymiĺktidésĺkłiľzete: Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi Oĺtkormtnyzat
Képviselő-testĹilete által meghat źrozott utcanév j egyzék szerint.

Az óvodai csoportok szálmaz 4
Maximá|is gyeľmeklétszám: 80
Az óvoda Alapít okirata a me|lékletben található.

1.4. Az ĺívoda jogál|ása

A 2011. évi CXC. Nemzeti köznevelésről szóló t<irvény 22. s (1) bekezđése szerint az ővoda
feladatellátástlhoz a fenntartó biztosítja a sztikséges személyi és táľgyi fęltételeket, me|yek az
alábbiak:

a) Saját székheIy, a feladat e|Iátástůloz szükséges helyiségek,

b) ,ą.llanĺo vezetoi és alkalmazotti létszám, csopoľt, és gyeľme[étsztm, valamint garuntá|t

illetmény és pedagógus fokozatok'rő| az Nkszt. |, sz.2, sz.3, sz. 4, sz. 5, sz. 6, sz.7, sz. 6. sz.
mellékletében szabályo zottan kell gondoskodni.

c) A 20120|2. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szeľint kell a kotelező (minimális)
eszktjzökĺől és felszereltségről gondoskodni a fenntartónak,

d) Az óvoda önállóan működő kciltségvetési szerv. Gazdźikodási besorolásárő| Alapító okiľata
ľendelkezik, melyet fenntaľtója készít el, és ad ki.

e) Külön megállapođás a|apján pénzngyí - gazđasźryi tevékenységét, az önźilőan mfüödő és
gazdá|kođő Józsefurĺrosi Intézménymiĺkcidtető Központ (1082 Budapest, Baross u. 84.) látja
el.

I.5. 
^z 

óvoda gazdálkodása

Az intézmény önállóan míĺkii dő ktilts é gvetési szeľv.

Az intézmény vezetője rendelkezik az ővođa a|apfeladataí ellźńását szolgáló személyi juttatásokkal és

az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közteľhek előirényzataíva|, szakmai aÍIyag és

eszkozb ęszerzés elő irány zatáv a|.

Az intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodźs a|apján az onáIlőarl mfüödő és
gazdá|kođő Józsefuaľosi Intézményműködtető Ktizpont (1082. Budapest, Baľoss u. 84.) |źÍjaeI.

Az intézmény ellátás át szo|gáIrő tinkoľmányzati vagyon' vagyon feletti ľendelkezési jog:

A Budapest VIII. keľületĺ ingatlan-nyilvántartásban 35270 hĺsz. a|atti 1008 m2 terĹiletú,

természetben a 1086. Bp. Koszorű u 14-|6.sz. a|att ta|á|hatő, a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet
Józsefuaľos onkoľmányzat tutajđonát képező felépítményes ingatlan haszná|ata (a fliggelékben
szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni éľtélď jogok, targyi eszközök (gépek' beľendezések,
felszeľelések, j iírmtĺvek) használata állóeszktj z |eltźr szeľinĹ.

A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület áIta| alkotott rendeletekben meghatźrozott
szabá|yok az ktnyaďők.



1. 6. Bélyegző használlata, a|áírálsi jogok (kiadmányozás)

Bélyegzőnyomat és annak sztiveges leíľása:

Bé|yegző lenyomat megnevezése: hosszú
AbéIyegző lenyomata:

Típusa: automata CoLoP C 40
Mérete: 7,2 cm x 3,3 cm
HasznáIatfua vonatkoző szabáIya: bé|yegző nyilvántaľtás rendelke zései szerírft szabá|yozva

Bé|yegző lenyomat megnevezése: !Ę
Abé|yegzó lenyomata:

Típusa: automata CoLoP printer R 30
Mérete: 4 cm
HaszĺáIattra vonatkoző szabá|ya:bé|yegző nyilvántaľtás rendelkezései szerint szabá|yozva.

Äz intézményv ezető aláírás a :

Bukovicsné Nagy Judit
ővođavezető



L.7. Az, óvoda szervezetifelépítése (szervezetiábra, engedélyezettlétszálm)

Engedélyezett á|láshelyek 16 fő

Pedagógus: 10 fő
Pedagógiai munkát segítő dajka: 5 fo

óvodatitklĺr: 1 fő

1.8. Az ĺívoda tevékenységei

A 20l1.évi CXC. törvény a|apjarl kozfe|adata a kcjznevelés, mely magában foglalja az ővodai
nevelést.

(1) Alaptevékenysége a kĺiznevelési törvény 8.$.(1) bekezdése alapján a gyermek három éves korától
a tankötel ezettsé g kezđetéig nevel ő intézmény .

(2) Az e törvény 5. $ (1). bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az ővođai nevelés szakasza a
gyermek hiároméves koľában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a

tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.

J őzseÍv árosi O n ko rmánv zat

Józsefváľosi
Intézményműkiidtető

Ovodavez.
I 

I

I

ł

Dajkák

. <-} PeĄÁgőgusok +> Sziilők

Szakmai munkakiiziisség



(3) Az óvodai nevelés az Nkt. 6. szźtmll mellékletében finanszitozott időkeret szerint |átja el' a
gyermekek napközbeni e||átásáva| összefiiggő feladatokat is. (óvodai íntézményi étkezés)

(4) 
^z 

óvodai nevelés keretében végzi a cigany kultwális nevelést magyar nyelven, és szakéľtői
bizottság véleménye a|apjtn ellátja a kĺjznevelési törvény 4.s f5. pontja szerint: a kültinleges
banásmódot igénylő egyéb pszichés fejlődési zavata| (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabáIyozásizavarraL) küzđő sajátos nevelési igényi gyermekek nevelését is.

(5) Ellátja a nemzeti köznevelési törvény 4. $ 13. pontja szerint felsorolt kiemęlten tehetséges,
speciális képességek biľtokában lévő különleges bánásmóddal kapcsolatos feladatokat is.

(6) AzNkt. 26. $ (1) bekezdése szerint a nevelő és oktató munka pedagógiai pľogľam szerint fo|yik az
óvodában.

óvodánk a363 l2O|2. (XII.17.) Koľm. rendelet által meghatározottirányelvek szeľint elkészített saját
helyi pedagógiai pľogramot írt (Egészségnevelés a Koszorú Ovodában), melyet a nevelőtestület
egyetéľtésév e| az óvodavezet o hagy jőv á.
A fenntartó egyetértését a többletköltségek vonatkozásában szfüséges megkérni. (érvényben lévő
progľamunknak nincs tĺjbbletköltsége. )

1.9. Téľítésmentes és díjazás ellenében biztosított ktiznevelésĺ feladatok

(1) Az Alaptörvény XI. cikke minden magyaÍ állampolgárnak biztosítja a művelődéshez való jogot,
amely akote|ezo alapfokú okÍatásban rész|vevők szźmźra ingyenes' és mindenki szémlfua egyenlően
hozztférhető jog biztosítását jelenti az ővodában. Ennek ťlnanszírozása a magyat állam feladata,
melyet normatíva foľmájában juttat el a fenntartónak a statisztikai adatszoIgáltatásban igényelt
sziímadatok szerint, melyet a KIR rendszeren keresztül juttat el az intézméĺy vezetője az oktatási
Hivatalhoz.

Az tinkoľmányzat által fenntĺrtott ĺóvodában téľítésmentesen bĺztosított kiiznevelési feladat:

a) Az óvodai foglalkozás
b) A heti kĺitelező iđőkeret terhére a beilleszkedési' tanulási és magaĺ'artási nehézséggel küzdő és

s aj áto s neve l é si i gényu gyeľmek szánár a szew ezett fo gl alko zás,
c) A gyeľmekek rendeletben megllattttozott egészségfejlesztése, a kötelező rendszęres

egészségügyi felügyelet,
d) A fejlesztő nevelés-oktatás,
e) Gyó gypedag ő giai tanácsadás,

Đ Fejlesztő felkészítés és tehetséggondozás.

(2) 
^ 

gyeľmek az igénybe vett étkezéséért a gyermekek véđelméről és a gyámügyi igazgatásľól szóló
1997. évi )ooil. törvényben meghatźnozottak szeĺint térítési díjatťlzet.



2. AZ OVODA MUKODESI RENDJE

2. t. 
^ 

nevelésĺ év helyi ľendje

A nevelési év első napja: Mindenkori év szeptember 1.

A nevelési év utolsónapja: Mindenkori év auguszfus 31.

Nevelés nélkülĺ napok számaz 5 nap

(melyet a tantestület a munkatervben meghatźtrozott pedagógiai célľa fordít, szervezése folyamatos)

Keľületi pedagógĺai napok: Mindenkori év november hónap.

(ügyelet biztosítása az ővođábaĺ)

óvodai felvétel:

. Hirdetmény az óvodai felvételről

. Beiratkozás május hónap

. Szülői értekez|et június, illetve augusztus hónapban.

Az őv o da zárv a f.artás ĺdőp ontj ai, ü gyeleti lehető s ég:

. A kaľácsonyi zźtĺvatartás a szülőkkel történő egyeztetés a|apján

. Ügyelet beosztása a keľület kijelölt óvodájában

. Nyári zźrvataľtás: Egyeztetés alapján.

. Ügyelet biaosítása a kijelölt óvodákban anytlrt ügyeleti terv szerint.

2.2. Anyitva taľtás rendje

(I) Az intézmény hétfőtől péntekig tartó ĺitnapos munkarenddel egész évben folyamatosan mfüĺjdik.
Eltérő azintézményi munkaľend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben,haanemzeti
tinnepek miatt az általános munkaľend, a munkasziineti napok ľendje is ęltérően alakul.

(2) A nyitvatartásí idő: napi1l,5 őra, ľeggel 6,00 óľától délutan 17,30 őrźńg.

(3) A gyeľmeket 6,00 órától óvodapedagógus fogadja, és feliigyeletéľől |7,30 őráig óvodapedagógus
gondoskodik. Ezen beltil a csopoľtok mfüödésérőI ahźzírend részletesen ľendelkezik.



Nyáľi zá.ľás

(I) 
^z 

intézmény üzemeltetése a fenntartő áIta| jőváhagyott ĺjthetes nyári ztrva taľtás alatt sztinetel,
ilyenkor tcjľténik azintézmény szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint nagýakarítása.

(2) Az lntézmény nyári záwa tarttĺsárő| legkésőbb februáľ 15-ig a szülőket faliújságaink
hirdetményein tájékońatjuk, melynek készítésekor a kerületi intézményekkel egyeńetett ügyeleti
rendet is f,lgyelembę vesszfü.

(3) A nyttti zétrás előtt egy hónappal ĺjssze kell gnĺjteni a gyeľmekek elhelyezéséte vonatkozó
igényeket, és a szülőket a gyermekeket fogadó óvodaľól, annak mfüödésével kapcsolatos lényeges
kéľdésekľől' a zźnźst mege|ozóen írásban tájékoztatjuk.

(4) A (3) bekezdés szerinti zźrva tartás esetén, amennyiben a fogadő iĺtézmény Szervezeti és
Működési Szabá|yzatanak illetve a jelen Szervezeti és Múködési Szabályzatnak rendelkezései
jelentősen eltéľnek egymástól (külĺinösen, a nyitva tartás kęzđésében) úgy a két intézmény külön
megállapodásban rendelkezik, hogy azźtrvataľtás ideje alatt melyik, vagy milyen - jelen Szabá|yzattőI
- eltéró szabá|yok érvényesülnek' A megállapodás tarta|mfuól a szülőket _ írásban - tájékońatni kell,
és a megállapodást a jelen Szervezeti és MúködésiSzabáIyzathoz is csatolni kell.

(5) A (4) bekezdés szeľint szabźĺ|yok szerint kell eljámi, ha az intézmény másik intézmény záĺva
tartásamiatt fogadja a másik íntézmény gyermekeit.

Intézményi nevelés nélküli munkanapok

(1) Intézményi nevelés nélküli munkanapok egy nevęlési évben az 5 napot nem haladhatjfü meg,
melyek időpontját az ővodaí nevelési év ľendjére vonatkozó óvodai munkaterv hattltozza meg. Az
időpontľól azintézmény megfelelő módon - a hiľdetőtáb|źn t<jľténő elhelyezéssel - a nęvelés nélküli
munkanap miatti zárva tartást mege|őzoen legalább 7 nappa|' tájékoztatja a szülőket. Egyuttal fel kell
hívni a szülők figyelmét, hogy a tźtjékońatást kĺjvető 3 napon belül jelezzék, hogy igénylik e a
gyermek felügyeletét.

(2) Az (I) bekezdés szerint igény esetén az ővodai nevelés nélküli munkanapokon biztosítandó
gyermek felügyelet sziikségességétol az intézményvezeto dönt, és amennyiben azt indokoltnak tartja,
gondoskodik a felügyelet biaosításáľól'

(3) A feltigyelet kéľdésében hozott dĺlntéséről az intézményvezeto az aláírő ívek kiéľtékelését
követően, azintézményi nevelés nélküli munkanapot megelőzően legalább 5 munkanappal a szülőket
tájékońatja.

(4) A felügyelet másik intézményben is biĺosítható, ha az igények alacsony száma a|apján az
intézmények közötti tisszevont felügyeleti rendszeľ biztosítása is elegenđő. Az étę|szállító céggel
tĺjľtént megállapodás szeľint 10 fő alatt nem biztosít étel kiszállítást.

(5) A (4) bekezdés szeľinti szabá|yok szerint kell eljáľni, ha az intézmény másik intézmény zźrva
tntźsamiatt fogadja a másik íntézmény gyermekeit.

(6) Amennyiben a nęvelés nélküli munkanap miatti zátvataftástmege|őzo 5. napig a szülok 10 fó
fel ett kérik az ugy e\etet, a felrigy e |et bizto sitás a helyb en kötelező .
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2.3. Az óvoda munkaľendje

(t) 
^z 

irúézméĺyt reggel a munkarend szeľint 6,00 őrźra érkezo - azintézményvezető által kijelölt -
dolgozó nyitja, ill. takarítást ktĺvetően zźtrja. Az intézményi biĺonsági kóđ aktivizálása és kikódolása
a nyitós és ziírós kollégák munkaktlri fe|ađata.

(2) 
^ 

kaput 8,30 ig taľtjuk nyitva, ęzt kĺjvetően előzetes jelzés esetén indokolt esetben dajka néni
veszi źń a gyeľmeket. Kivétel az ebéd befizetési napok, melyek rendje fél évre előre ki van függesztve
időponti megjelölésekkel minden hirdető ttLb|tľ', és olvashatő az ővođahonlapján.

(3) Ügyintézés cé|jthól - 8.00-16.00-ig - az ővođatitkari szobában, illewe a kiírt fogadó őrźlkban az
éľintett személyek által megjelölt helyiségben lehet tartózkodni idegeneknek, sztilőknek. Ettől
eltérő en kizar őIag e|őr e e gy eztetett időpontb an.

(a) Ügyn<ikök nem brtőzkođhatnakaz épületben.

(5) 15,30 tő| aziigyeletes dolgozó nyit kaput, a csopoľtok ügyeleti rendjének megfelelően, Az épületet
17.30-koľ zźlľylk.

(6) A hźľ;irendet sértő személyek esetében, illetve hozzátartozők létszĺámának kor|átozásźtban az

óvoda biztonságos mfüöđésének, és a gyermekek védelmének érdekében, háromszori szóbeli
figyelmeztetés eredménytelensége esetén, az ővodavezető egyéruleg elbíľálhatja a belépés rendjét az

éľintettekkel kapcsolatosan' illetve kor|źiozhatja az épület hasznźĺ|atźú, a helyiségeiben való
tartőzkođást.

(7) 
^ 

konyhában csak a szabályoknak megfelelő munkavégzés töľténhet, az o|t leltáľban helyezett

eszkĺizĺjk kezeléséľe és mosogatás ľendje szerint.

(8) Az íntézméĺy teľületéľe és helyiségeibe a jelen (4. $.) fejezetben írt eseteken tíl' az intézménnyel
jogviszonyban nem źiIő személyek csak az inténnény vezetőjének engedélyével léphetnek be, ill.
taľtózkodhatnak ott.

(9) 
^ziĺtézmény 

egészteľületén tilos a ďohźnyzásl. (Általanos Dohźnyzási Szabályok 1999. évi XLII.
tĺirvényszeľintazintézményDohanyzźsiszabáiyzatábaĺrészletezve).

(10) Az iĺtézméĺy teľületére behozott, az ővodai eLlźtźshoz nem szfüséges targyakban keletkezett
károkért azintézmény csak szándékos kaľokozás esetén felel.

2.3. l. A vezetők óvodában való benntzrtőzkodásának ľendje

(1) A vezetőnek vagy helyettesének az ővođa nyiwa tartása alatt az óvodában keII tattőzkodnia. A
vezetők benntartózkodási ľendj ét az ővoda éves munkaterve és munkaidő beosztása taľta|mazza,

munkaterĹiletiikön elhelvezett hirdetőtábl źn kozzé kell tenni.
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(2) Ha a taľtós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hiźnyzéls, - kétműszakos munkarend
esetén - az egybeeső munkarend miatti az intézményvezeto, vagy helyettesének folyamatos benn
tartőtartőzkodása az (1) bekezdés szerinti időszakban nem olđható meg, így a helyettesítés rendjére
vonatkozó (1) bekezdés alapján, íľásban megbízolt legmagasabb végzettséggel ręndęlkező
óvo dapedagó gus Iátj a e| a feladatot, b eszámo|ási köte l e s s é g ge l.

2. 3. 2. .Ą kiizalkalmazottak óvodában való benntartőzkodálsának rendj e

A közoktatásban alka|mazottak körét a Ktv. 15.$, az a|kalmazási feltételeket és a munkavégzés
szabźiyait a 16.-17.$ rogzíti.
A közalkalmazottak munkaľendjét, munkavégzésének és ďijazástnak egyes szabá|yait a Kjt. és a Mt.
szabá|yozza.

Az óvodapedagógusok kiiľe és munkaľendje

o Az óvodapedagógusok jogait és kĺitelességét a Nkt. 19$ ľögzíti.
o A pedagógiai pľogram aIapjtn az ismeretek, és a módszerek megvá|asńásrínak joga.
o A pedagógiai progftlm elemzésében és értékelésében résú, vegyen, gyakorolja a nevelő

testületet megillető j ogokat.
o Szervezett továbbképzéseken való részvétel.
o Személyiségi jogainak tiszteletben tartása, nevelő-oktató tevékenységének értékelése,

elismerése.
o Kĺinyvtátak, m,űzeumok, más kiállítótermek kedvezményes látogatása.
o A Ktv. l6$ szeľint az ővodapedagógus heti teljes munkaideje aki}telező órĺíkból és az oktatő-

nevelő munkával, vagy a gyermekekkel <isszefüggó, a szakfeladatának ellźĺásźůloz szfüséges
időből áll.

. A pedagógus heti őraszźlma40 fua.

Köte|ező őraszámaz

ővodavezető
őv o dav ęzető -hel yette s

óvodapedagógusok

10 óľa
24 óra
32 őra

2.3.3. A gyermekek óvodában való benntaľtózkodásának ľendje

A gyeľmekęk az óvodában a tĺiľvény által elľendelt nyitvatartási időben tartózkodhatnak. A szülő
köteles gyermekét az ővoda dolgozóinak személyesen átadni. A szĹilők az ővoda mellékhelyiségeit
nem haszná|hatjzk. A szülők az ővoda csoportszobáíba, a gyermek mosdókba nem mehetnek be.

A csoportszobźkba csak az anyás előszoktatás, nyílt napok, sztilői éľtekezletek alatt taľtózkodhatnak.
Az udvart, az udvai játszóeszközoket, a jźtszőteri|etet, az óvodapedagógusok felügyeletérc bizott
gyermekek haszná|hatják, az óvoda szokás-szabáIyrendszerének megfelelően.

Az ővoda nem fudja felvállalni a játszotér szercpét, ezéľt kérjfü, hogy aki gyermekéért jön, legyen
szíves az ővođaterületét a lehető lesrövidebb idő alatt elhasvni.

t2



2. 4. T źp o|maľadás. ľendkívüli távolmaľadás

A ľendkívüli sztinet elrendelésével kapcsolatos feladatokľól a Nkt. 30. $ (5.) bekezdésének a.) pontja
rendelkezik.

(I) Az óvoda vezetoje ľendkívĹili sziinetet ręndelhet el saját hatáskörben, ha:

o rendkívĹiliidőjráľás
o természeti csapás
o más elhźtríthatatlan ok miatt (pl. nem biztosított az óvoda épületében a megfelelő hőméľséklet,

vagy nem késztilt e| az épi\et felújítása miatt az óvoda mfüĺjdése nem lehetséges stb).

A rendkívĹili sztinet kihirdetésének időpontjáva| egy időben értesíteni kell a fenntaľtót, és a megyei
kormanyhivata| fővźtrosi körzeti hivatalát is a döntésľől.

(2) 
^ 

fertoző betegségek és járvrányok mege|ozése éľdekében szfüséges jaľvrányügyi intézkedésľől
szóló 18/ 1998. (VI. 3.) NM _ ľendelet 32. s- a értelmében jaľvanyveszéIy vagy járvány esetében az
óvoda működésének felfiiggesztésében vagy rendezvények mfüodésének megtiltását a kistéľségi
népegészségügyi intézet jogosult elrendelni.

(3) Az óvoda minden a|kalmazottja köteles az éitala észleIt ľęndkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni. Az ővodavezető dönt a szfüséges intézkedésekľől és a ferrntartó értesítéséről.

(4) Rendkívüli esemény, és bombaľiadó, esetén a Tuzríađő tervben meghatározottak szęrint a
gyermekek elhagyjak az épuIetet a csoportos óvodapedagógus, đajka, vezetésével.
(T uzriadő terv melléklete).

(5) A rendőrséget és bombariadó esetén a frjzszetészeket, ill. szĹiksége esetén a mentőket és a
tuzoltőkat haladéktalanul éľtesíti az intézméĺy vezetője, ameľľryiben nem elérhető, ak<kor az
intézményi titkar, illetve, aki a telefon közelébęn tartózkodik.

(6) Mentési sorľend:

első a gyermekek mentése,
felnőttek mentése'
kĺjziratok, egyéb iratok, értékek mentése.
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2. 4. 1. A v ezetők alkalmazottak távolmaradása

A vezető helyettes feladata a munkaidő beosztás, valamint a szabadságolási terve elkészitése, melyet
adminisztrálnakésegyeztetnekazíĺtézményvezető jével.
A közalkalmazott munkából való távolmaraďásátjeleznie kell a vezeto helyettesnek, a helyettesítés
biztosítása érdekében.
Betegség miatti távolmaradást koteles a đo|gozőjelenteni telefonon, vezetőjének és munkatáľsának.

Helyettesítés elve

o Tartós hiányzás esetén toľękedni kell aĺra, hogy a helyettesítő óvodapedagógus személye ne
vźitozzoĺ.

. Figyelembe kell venni, és figyelemmel kell kísérni az egyfoľma terhelést, a helyettesítésné| az
óvodapedagógus és a technikai dolgozók esetében is.

o Szempont a takarékosság és anyagi térítési szabály is.
o Csoport összevonás 25 fóiglehetséges.
o A technikai dolgozók munkabeosztásźú az ővoďa teljes nyitvatartása, valamint a munkakörbe

utalt munktú< elvégzésének szfüségessége szabja meg.
o A technikai dolgozók munkájukatváItoző munkahelyenvégzikavezető utasítása szerint.

Szabadságo|ási teľv elkészítésének elvei

o A szabađságkiadásĺínak elvei a 13811992. Korm. Rendelet 11.$(2) szęľint.

2. 4. 2. Gyeľmekek távolmaradása

Ha a gyeľmekaz ĺóvodátĺil távol marad, mulasztásátigazol.nia kell.

Ha a gyermek nem jelenik meg azővodábarl, és ezt a szülő előre nem je|ezte, hiĺányzásnak minősül.

A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha a gyermek beteg volt, s ezt az alábbiak szerint
igazolja;

3 napot meghaladó mulasztás esetén orvosi igazo|ás szükséges. Az igazo|étst a nevelésbęn való
ismételt részvétel megkezdése napjan kell bemutatni. Az oľvosi igazolásnak taľtalmaznia kell a
betegség kezdetének napját és azt a napot, melytől gyógyult' óvodába felvehető. 3 napot meg nem
haladó betegség esętén amulasztást a sztilő is igazolhatja.

A szülő iisszesen legfeljebb három tanítási napnak megfelelő őraszámig igazolhat a fentiek
alapján, azokszámáľa, akiknekaz iskolai felkészítés töruény szerint kiitelező.

A gyermek - a szülő íľásbeli kéľelmére -hosszabb időre engedélyt kaphat a távo|maľadásta.
Hosszabb igazolatlan távollét, vagy jelentős térítési díj hátralék esetén kétszeľi felszólítás után a
gyeľmek - kivéve, ha tittidik é|etévét betöltiitte - ttiľtilni kell az óvodások névsorából. Ha a
gyermek akozoktatási tĺirvény 24. $ (3) bekezdése alapjánvęszrészt óvodai nevelésben, egy nevelési
évben hét napnál ígazo|at|anul tobbet mulaszt, az ővodavezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerint
illetékes jegyzőt'
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2. 5. Címer haszná|ata, lobogőzási ľend

Az intézmények fobejáratáĺźi a címtáblát és nemzeti színll lobogót kell elhelyezni. TisntntartźsźlrőI,
karbarfiartásárő| az íntézmény vezetóje gondoskodík. Az intézmény éptiletét a Budapest Fővaros
kcizgýlésének középületek és közteriiletek fel LobogőzásźltőI alkotott 8l1991'.Gn.21.) sz'
onkormĺĺnyzatirendeletében meghatározott napokon és módokon kell lobogózni.

2. 6. Az óvoda belső szakmaĺ és tanügyi dokumentumainak használatĺ rendje (típusai'
hitelesítés, tárolás, nyilvánosság)

(1) 
^z 

óvoda, hetyi pedagógiai pľogľarlját, szervezeti mfüödési szabá|yzatát,hźzhenďjét, egy-egy
példanyban elhelyezi az ővodavezetői irodában. A dokumenfumok honlapunkon nyilvánosak, a

szülők időpont kérésévelpapír alapon is megtekinthetik fogadó óľa keľetében.

(2)Ttĺjékoztatás adható a szülői éľtekezletek alkalmával is.

(3) A gyermekek e|őjegyzésekoľ az óvodai házfuęndet a szülővel ismeľtediik, és egy példanyt a
felvételi szülői értekezleten átadunk szźmlźra átvételi jegyzőkönyvben rcgzített aIáírásźpa|

ellenjegyezve.

2.7. Az óvodai étkeztetés biztosítása, térítésĺ díjak beÍizetési ľendje

(1) étkezési térítési díjak egy ÍIaprajutó tisszegérol a szülőket a hirdetőtáblan elhelyezett értesítéssel

kell tájékoztatni.

(2) ÉtkezéSi térítési díj fizetési kedvezmények méľtékét és igénybevételiik módját a Józsefuarosi

onkoľmányzat - ľendeletben szabá|yozza és annak taľtalmaľól az intézmény megfelelő módon

táj éko ztatj a a szül őket.

(3) Bef,rzetési és pőtbeťĺzetési napok jegyzékét a szülők a nevelési év elején megkapjfü, s ezen kívül
minden hónapban az időpontot az intézmény hirdetőtábIájara is kifi.iggesztésre keľülnek.

() Az étkezési térítési díjak befizetése minden hónap 10-e utáni első hétfő-kedd (hétfőn I2.00-I7.30
óľáig) - a hirdető tábItľ- elorc je|zett napokon - töľténik. Pőtbęťĺzetés napja a befizetési napot kĺivető
munkanap (7.00-13.00 őtáig), amelyről - i||. az ettőI eltérő esetekĺől - a szülőket ugyancsak a

hirdetőtábl a iĺtjźn kell táj ékoztatni.

Hiányzás esetén az étkezés lemondása

(I) Hianyzás esetén a szu|ő az étkezést lemondhatja mindennap 8.30 őtźtíg az intézmény titkámáL
v agy az erľe a cé|ra a hirdetőtáblán kifiigges ztett füzetben.

(2) ővođa szervezeti egységben a lemondás a kĺivetkező naptőI érvényes és a kĺivetkezó havi
befizetéskor iĺható j óvá.

(3) A teljes hét lemondása a megelozőhét péntekén 8.30 óráig tĺjrténhet.

(a) A be nem jelentetthíáĺlyzása esetén aszĺJlő a térítési díj visszafizetéséte nem taľthat igéný.
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2.8. Az ĺívoda szolgáltatásai

(1) A kiilső személlyel szervezett foglalkozásokat, valamint a va||ási, hitoktatási neveléshez az
intézményi nevelési időn kívül az intézményvezeto által kijelc]lt csopoľtszobźlk, egyéb helyiségek
(toľnaszoba) állnak rendelkezésre.

(2) A nevelési intézményben folyó hit-és vallásoktatás idejének és helyének meghatźlrozésźůloz be kell
szerezni a szülői szervezet véleményét.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetben afog|akozást taľtó nevelő, illetőleg az egyhźz képviselője felel
a cs op o ľtszo ba, e gyéb he lyi s é g hasznźiatáért.

(4) A foglalkozásra azokat a gyermekeket lehet elvinni, akikről sztilői írásbeli engedélye van a
szoLgáItatőnak, és erľől névsort ad le a szolgáltatást vezeto személy az éľintett csoportok
óvodapedagógusainak.

(5) A gyeľmekek ĺisszegyĺijtéséľől, és csoportokba valő biĺonságos, jogszerĺĺ visszajuttatásźrő| a
hźľzirendet betaľtva ktjteles eljárni a foglalkozás szervezője.

(6) A fogla|kozásraátađott gyermekek felett a felügyeleti jogot a foglalkozás vezetoje gyakorolja, és a
szoIgtl|tatás minőségéért is egy személyben felel.

2.9. Az ĺívoda műktidésének, üzemeltetésének biztosítása a munkamegosztás és felelősségvállalás
ľendjéľe vonatkozó megállapodás éľvényesülése

o Munkamegosztási megállapodása Józsefuaľosi Intézménymiiködtető Központ és az cinállóan
mrĺködő óvodfü kozott.

o Mfütjdtetési megállapodás az önállóan mfüĺidő és gazdźůkodő Józsefraĺosi
Intézményműködtető Kcizpont és a k<iznevelési intézmények között.

3. Azóvoo.ł. ĺZEptvEZETE ÉS vEZETÉSE

(I) Az intézmény egy SzeľVęzeti egységbőI á|I, melyet az intézményvezető egyszeméLyi felelősként
vezeL

(2) Az óvodai feladatokat e||átő szervezetí egységek szakmai szempontból önállóak, tevékenységfüet
a rájuk vonatkozó jogszabźiyok, szakmai előírások a|apjarl látjrĺk el.

(3)^z óvoda egységes szervezeti rendszęríi intézméĺy, melyet azintézsnényvezeto Yezet, és amelyben
elkülönült szervezeti egység nem múködik.

(4) A jogszabálynak, szakmai előíľásoknak megfelelően az íntézményen bęIül elkülönült feladatuknak
megfelelően részleges önállósággal, i11. sajátos feladatokkalés jogosítványokkal ľendelkezik:

a./ nevelőtestiilet,
b.l dď1kák és kisegítő dolgozók,
c. l szakľnai munkaközö s sé g,

d.ltitkár'
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3. 1. Az óvoda vezetőségének tagiai, jogktirei, felelősségei (munkáltatói és átruhánott
munkáltatói j o gok ľö gzÍtése).

Az ĺivodavezető

A Nkt. 67. $ (1) bekezdésében található az íntézményvezetői megbízás feltételrendszere) és ennek 3.

szźmű mellékletében felsorolt iskolai végzettség, szakképzettség előírása. Az Nkt. 69. $ (1)-(6)

sorolja fel a kĺjznevelési íntézmény vezetoie hatáskorébe ręndelt felelősségeket, jogköľĺjket és
jogosultságokat.

Az intézményvezető munkájának a nevelőtestület, ĺlletve a szülői köztisség á|tz| tőrténő
értékelésének elj áľásľendj e.

Nkt. 69. s (4) A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nęvelőtesttilet és a szülők közĺissége a
vezetoi megbízźsźnak második és negyedik évében személyazonosításľa alkalmatlan kérdőíves
felmérés alapjánéľtékeli. Azországospedagógiai-szakmai ellenőrzés aziĺtézményvezetó munkájának
ellenőľzése és értékelése során a kérdőíves fęlméľéseľedményét is figyelembe veszi.

(1) Az ĺívodavezető a|apvető felelőssége, feladatai, jogktiľei:

Az óvodavezető az íntézmény egyszemélyi felelősségú vezetoje, tevékenységével felelős az ővođa
szakszeľű és t<iľvényes működéséért.

Alapvető fe|adata a pedagógiaí irźnyítás, szeméIyzeti-munkáltatői, gazdálkodási és tanügy igazgatási
feladatok ellátása'
Felelősségi kĺirében gondoskodik a nevelő-okÍató munka tátgyí, személyi és szęrvezeti feltételeiről.
Végrehajtja a Jőzsęfvárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testülete és polgáľmestere _ mint munkáltató _

által meghatźrozott feladatokat, kĺizreműk<jdik a fenntaľtói döntések előkészítésében. Előkésziti,
megszervezi az óvoda pedagógiai progľamjanak elfogadását, elkészíti vagy elkészítteti,
nevelőtestületi döntésre előteľjeszti a program tervezetét, majd a szülői szervezet véleményét kikéri.

(2) Azintézmény vezetóje felel a pedagógiai munkáért, azintézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és

minőségbiztosítási rendszerének múködésééľt, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és

ellźŃásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biaonságos feltételeinek megteremtéséért, a
gyermekek e gé szsé gü g yí v izs gá|atának me gs z ew ezéséért.

(3) A nevelési-oktatási intézmény v ezetőjének feladatkörébe tartozik kiilöntisen:
o a nevelőtestiilet vezetése,
o a pedagógiai munkairányítźsą ellenőrzése,
. aZ intézmény mfücldésének hosszú tźLvtt elveit és megvalósítását szolgálő

elképzeléseket magában foglaló minőségiranyítási program elkészítése,
. a nevelőtestiilet jogkörébe tartoző dĺlntések előkészítése, végrehajtásuk szakszęrú

megszervezése, ellenő rzése,
. a ľendelkezésľe á1ló kciltségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény műk<idéséhez

sztikséges személyi és tárgyi feltételek bińosítása,
. az óvodaszék, szülői szervezetekkel, a munkavállalói érđekképviselettel való

együttműködés,
. anemzeti és óvodai iinnepek munkaĺendhezigazodő, méltó megszervezése,
o munkáltatőí,továbbá
o a kiadvźtĺyozásí (aláírási)jogkör gyakorlása

t7



(4) Az intézméĺyv ęzeto kozvetlenül ir áĺy íť1 a:

. a gyermekvédelmi munkát,

. a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenységet,

. a munka- éstlinédelmi tevékenységet,

. a gazdálkodási feladatokban résztvevő titkárt, valamint

. aZ általános munkás munkáját.

Személyzeti - munkáltatói feladatokat lát el:

o Elkészíti az ővoda munkaerő-gazdáIkodási teľvét, annak alapján a betĺlltetlen állásokra
páIyázatot hirdęt, és lebonyolitja apá|ytnati eljárást. Külön jogszabáIyban előírt feltételek
szerint kinevezi az ővođa dolgozóit, gyakorolja felettfü a munkáltatói jogkot.

o Elkészíti, az ővoda vezetőségével és az óvodapedagógusokkal egyezteti a nęvelők és a
külĺjnbĺjző felelőstĺk munkaköri leírását, és ha szfüséges módosítja azokat.

o Elkészíti a dolgozók munkabeosztásźÍ.
o Lefolytatja az a|kalmazottak foglalkoztatásáta, élet-és munkakönilményeiľe vonatkozó

dö nté seknél j o gszab ál y á|tal eloírt e gy eńeté s eket.
o Ellenőrzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások vezetését.
o A dolgozókkal és a gyennekekkel kapcsolatos információkat az adatvédelmi

ttirvényľendelkezései szerint megorui.
. Gondoskodik a munkafegyelem és a törvények megtaľtásárő|, a munkaviszonyát vétkesen

megszegő dolgozók törvényes felelősségre vonásaról.
o Gondoskodik a szakmai ellenőľzésekľől, az egyes alkalmazottak munkájĺĺnak

értékeléséľől, együttmfüödik az eLlenorzést végző kiilső szakértővęl.

Ügyintézés, taniĺgyi nyilvántaľtási feladatok:

o Szervezi az ővodaiigyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabéiyok szerint.
. Folyamatosan figyelemmel kíséľi a kĺizponti és helyi oktatáspolitikai iĺtéA<edéseket,

eze|<róI naprakészeĺ tájékoződik és intézkedik a jogszabályok nevelőtesttiletben való
megismeľtetéséről és végrehajtásáról.

o A hivatalos ügyintézési hataľidőn belül válaszo| ahozzá érkęzętt gyermekekęt, szülőket és
a ko za|ka|mazottakat érintő kérdésekre.

o Biztosítj a az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
o Az ővodźlhoz érkező tigyiratok naprakész iktatásaról gondoskodik, és megszervezí azok

megfelelőhatźnđőnbelültcjrténóe|intézését.
. Gondoskodik az irattźrĺ terv elkészítésérőI a szabá|yok szerinti iratkęzelés éľdekében'

elrendeli és ellenőrzi az íratok selej tezését.

Műkii dés s e|, gazdá|ko dással és kii lts é gvetés se| kap cs olatos felad ato k:

o Felelős az intézmény kĺiltségvetésének tervezéséért, végrehajtásáért, betartásáért, fe|el az
ezzel osszefiiggő beszámolók, mérlegek valós tartalmáért.

. Felelős a noľmatíva igénylés és elszámolás feladatainak el|źLtásáért, a jogszabá|yokban
meghatźrozottak alapjáĺ a nyilvántaľtások naprakész, valós vezetéséért, a pontos
adatszo|gá|tatásért, a határidők betartásáért.

o A fenntaľtó jóváhagyása utźln az elfogadott eIőfuényzatok alapjan szewezi meg a mrľrkát.
o Felelős a Jőzsefvárosi Intézménymfüĺidtető Kĺĺzpont vezetőjével együtt a karbantaľtási

terv elkész itéséért, v égr ehajtásáért.
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o Folyamatosan gondoskodik a kciltségvetés ismeretében az intézméĺy takarékos
gazđá|kodźsźlrőI

. Évente beszámol a költségvetés teljesítéséről a fenntartó, illetve a belső szabáIyzatok
rendelkezései szerint.

o Gondosarlőrzi, és takaľékos gazdálkodással gyaľapítjaintézménye vagyonát.
o Biztosítja, hogy a költségvetési szerv mfüödése és gazdáIkodása során megfeleljen a

gazclaságosság, hatékonyság és ereĺlményesség kovętęlményeinek'

Ktizvetlen munkakapcsolatok:

o Az óvodavęzető vezetési feladatait az ővodavezető he|yettessel egyiitt gyakorolja. A
munka és felelősség-megosztásról munkakĺjri leíľásban rendelkeznek. Helyettesével
kozĺisen elkészített rend szeľint taľtózkodik az ővođźtban. Együttesen felelősek azért'hogy
intézkedéseiket ĺĺsszehangolják, minden lényeges eseményről, ügyľől egymást
kölcsönösen táj ékoztassák.
Szoros kapcsolatot tart fenn:

o Az óvodán belül: aszakmai munkakĺjzösségekkel,
C Az óvodrĺn kívĹil:

a fenntaľtó illetéke s v ezetőj év el, bizotts ág aiv a1',

a Polgáľmesteri Hivatal ügyosztályaíva|, irodáival, a szülői szervezetekkel,
a szülőkkel', az ővodaérdekébęn létrehozott alapítvźny kuľatóriumával,
a keľületben mfüödő többi közoktatási, kultuľális, szociális intézménnyel,
apedagógiaiszakmaiszolgá|tatźlstvégzóintézetekkel,
az ővodźŃ támogató helyi taľsadalmi szervezetekkel,
az ĺinkoľm źny zati gazdaságí tiĺľsaságokkal.

Az óvodav ezető helyettes

(I) Aziĺtézméĺyvezető - helyettes az ővodai szęrvezeti egység helyettes vezetője.

(2) A vezetői tevékenységét az iĺtézményvezető közvetlen itźlnyítása mellett végzí. Az
intézményvezető akadźiyoztatása esetén e|Iátja az ővođában' a helyettesítést.

(3) Nevelési területe közremfüĺjdik a vezető áItaImegá||apított tevékenység iranyításában.

Közvetlenü| szewezi és irrínyítja az ővođai dajkák munkáját.
Felelős:

. ahźzi tovźhbképzések szervezéséért,
o (amennyiben mfüöđik) a szakmai munkaközösség műkĺĺdési feltételeinek

biztosításáért,
o a szülői munkaktizösség működésének segítéséért,
o a helyettesítési beosztás elkészítéséért,
o felel az ővoda szakmai munkájĺínak ellenőrzésééľt,
. a pedagógiai munka e||enőrzése során gondoskodik a dajkak ilyen iranyú

munkájanak ellenőrzéséről, a helyettesi feladatot ellátó óvodapedagógusok
munkái anak ellenőrzéséről.

. a szabadságolási terv előkészítéséért,

. e||átja az ővoda gazdaságí tigyeinek vezetésével cisszefüggő feladatokat.
Részletes feladatait a munkakĺjri leírás hatáĺozzameg.
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3.2. A vezetők kiiziitti feladatmegosztás (óvodavezető' helyettes)

(1) Az óvodában foglalkoztatott vezetők és szakalkalmazottak |étszámźń a 2011.évi CXC. törvény
1.sz melléklete taľtalmazza: - 1 fő óvodavezető

- 1 fő óvodavezető - helyettes

(2) 
^ 

20ll.évi CXC. töľvény f. sz męIléklete tartalmazza a nevelő _ és oktatómunkát közvetlenül
segítő alkalmazottak finanszírozott. |étszámát:

1 fő óvodatitkĺĺľ
5 fő dajka

(3) A 20l1.évi CXC. töľvény 3.sz melléklete tarta|mazza az ővodapedagógus munkaktiľben
a|ka|mazható pedagó gus vé gzetts é g e l ő írás át.

(4) A Z}II,évi CXC. tĺirvény 4. sz melléklete tarta|mazza a csopoľt |étszámok meghatátozását
(minimum: 1 3 - maximum : 25, tÍ|ag 20 fő)

(5) A 2}II,évi CXC. törvény 5. sz melléklete tarta|mazza az ővodapedagógus |étszám számítási
előírásźú, amely alapjźna fenntaľtó dĺjnti el a ťtnanszíľozhatő|étszámokat.

(6) A munkáltatói jogokat a 2OI2. évi I. tĺirvény a Munka tcirvénykĺinyvéľől (uj luĺt.) szabá|yozza,
melyet a 1992. évi XX[. törvénnyel egybe szeľkesztettek és a 1992. évi XXXIII. Törvény (Kjt.) és

végrehajtási ľendeleteit figyelembe véve, az ővodavezető gyakorol egyszemélyi fetrelősséggel.

(7) Az óvodai feladatokat ęllátó szervezeti egységek szakmai szempontbólĺ'nállóak, tevékenységfüet
a rájuk vonatkozó jogszabá|yok, szakmai előírások a|apján|átják e|.

(8) Az óvoda egységes szewezeti rendszenĺ intézmény, melyet az intézményvezetó vezet, és

amelyben elkülönült szervezetí egység nem mfüĺidik.

(9) A jogszabáIynak, szakmai előírásoknak megfelelőenazíĺtézményen beliil elkülönült feladatuknak
megfelelően ľészleges önállósággal, i11. sajátos feladatokkal és jogosítványokkal ľendelkezik:

o óvodavezető-helyettes
o nevelőtestĹilet'
o munkakĺlzösségek
o pedagó giai asszisztensek
. dajkfü,
o óvoda titkát,

(10) A kozalkaLmazotti kĺizösség tagjainak ľészletes fe|adatait a munkakĺjĺi leírásuk tartalmazza'
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3.3. A nevelőtestület műktidésének rendje (feladatai' jogkiiľe' felelőssége)

A nevelőtestiłlet

(1) A nevelőtesttilet kül<in jogszabá|ybaĺmeghatározott jogosítvanyokkalrendelkező testiilet, amely a
nevelési intézmény pedagógusainak köz<lssége, nevelési kérdésekben az íntézmény legfontosabb
tanácsadó és határoző Szerve. A nevelőtestiilet tagja az ővoda valamennyi pedagógusa, valamint a
nevelésimunkátkĺ jzvetlenülsegítőfelsőfokúvégzettségualka|mazottja.

(2) A nevelőtestiilet nevelési kérdésekben, a nevelési intézmény mfüödésével kapcsolatos ügyekben a
kĺiznevelési törvényben és más jogszabtůyokban, továbbá e szabá|yzatbanmeghatározottkérdésekben
dtintési, véleményező j ogkönel rendęlkezik.

A nevelőtestiilet tagjainak rěszletes feladatait a munkaköri leírdsok tartalmaadk.

(3) A nevelőtestiilet dĺjntési jogkörébe tartozik:
- sZMsZ elfogadása, módosítása, pedagógiai progľam elfogadása, ill. jóváhagyásának megtagadása
esetén a dĺjntés ellen a bírősághoz történő keľeset benyújtásaľól,
- az íĺtézmény mfüödésének hosszú távú elveit és megvalósítását szolgáLő elképzeléseket magában
foglaló minőségirĺĺnyitási program elfogadása, a minőségirányításí program évi éľtékelése,

. az iĺtézmény éves munkatervének elkészítése,

. az intézmény munkáját źúfogő elemzések, értékelések, beszĺĺmolók elfogadása,
o a nevelőtesttilet képviseletében eljáľó pedagógus kivá|asńása,
o aházirend elfogadása,
. aZintézmény-,łezetőípáIyźnathozkészitettvezetésí prograÍnmal összefüggő szakmai vélemény

kialakítása.

Dajkák és kisegítő dolgozók

Elkülĺjnült feladatuk a|apjźn szewezetí egységnek nem minősülő és önálló jogosífuanyokkal nem
rendelkező közösséget alkotnak. Részletes feladataikat a munkaköri leírásuk tartalmazza.

3.4. Szakmai munkaköztisség míĺktidésének ľendje (feladatai' jogköľe' felelőssége)

S zakmai munkakij zöss ég

Nkszt. 71 $. Írja elő létľehozásanak és mfüijdtetésének feltételeit.
(|) Az intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközcisséget. Egy nevelési-
oktatási intézményben legfeljebb tiz szakmai munkaközösség hozható létľe.

(2) A szakmai munkak<jz<jsség részt vesz az íntézmény szakmai munkájának irányitásában,
tervezésében, szervezésében és ellenőrzésben, osszegzó véleménye figyelembe vehető a pedagógusok
minősítési elj ráľásában.

(3) A szakmai munkaközösség vezetője akkoľ is részt vesz a belső ellenőrzés ťo|yamatában, ha nem
köznevelési szakérto.

(4) A szakmai munkaközĺjsség gondoskodik a helyi pedagógiai program nevelési teľületeinek napi
érvényesülésében, szakmai segítésében, a tewezo és éľtékelő munka dokumentumainak vezetésében.
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(5) A szakmai munkaközösség tagjai alkalmanként az intézményi eseménynaptárhoz kapcsolódó

i rendezvények szervezésében, fellépések bonyolításában, hangulati elemek biztosításában is segítenek.

(6) Amennyiben keľiileti szinten más intézményeknél is működik hasonló munkakc}zĺisség, a
pedagógusok kezdeményezhetik intézményközi munkaktizösség létrehozását is.

(7) A szakmai munkakĺjzosséget munkaköz<isség vezętő irźłnyítja' akit a munkaktizösség
véleményének kikéľésévęI az intézményvezetőbíz meg, legfeljebb öt évre.

3.5. Minőségirányítátsi csopoľtműktidésének rendje (feladatai, jogktiľe, felelőssége)

Cé|ja

. aZ íĺtézméĺyi minőségpolitika megvalósulásának segítése

. az iĺtézméĺyi minőségcélok elérésének támo gatása
o a vezetés és az intézményi folyamatok közĺjtti minőségiigyi szemlélehĺ kommunikáció és

kapcsolat fenntaľtása
. az intézményí szerv ezęti mfüödés folyamatos fej lesztésének indukálása.

A csopoľt tagjainak az intézmény vezetoje ad megbizást a feladatra. A minőségfejlesztő csoport
Iétszźtma 3 fő. A minőségfejlesńo csopoľt tagsai beosztás szerint. Munkájukat közvetleniil az
intézményvezetó irźnyításźtval végzík. Mfüödési ľendjfüet maguk alakítják ki, vezetőjfüet maguk
nevezikmegazintézményvezetőjének jóvráhagyásával.

3. 6. Fejlesztői, gyermekvédelmi felelősiik feladatai

(1) Az óvodai gyermekvédelem feladatait az 1997. évi XXXI tv. alapján készült helyi nevelési
program szabáIyozza, amelynek r<jvidtávú feladataít az ővođa éves mfü<jdési terve tartalmazza.

(2) Az íĺltézmény vezetője gondoskodik a gyeľmekvédelmi felelős munkájrához szĹikséges

feltételekĺől.

(3) A nevelési év kezdetekoľ a szülői faliújságon kifiiggesztve tźljékońatni kell a szülőket a

gyeľmekvédelmi felelős nevéről, i11. hol és mikor érhető el. Ugyanilyen foľmában a gyennekvédelmi
feladatokat ellátó fontosabb intézméĺyek címét és telefonszźlmát is ki kell függeszteni.

(4) A veszéIyeńeto okok fe|táĺása érdekében családlátogatáson vesz résń" a csopoľtos
óvodapedagógussal..

(5) A gyermekvéđelmi felelős amennyiben a gyeľmeket veszélyeztető okok pedagógiai eszközcjkkel
nem oldható meg, segítséget kéľ a gyeľmekjóléti szolgálattól.

(6) A gyermek arryagí veszé|yeztetettsége esetén rendszeres, vagy rendkíviili gyeľmekvédelmi
támo gatás me gá|Iapitását kezdemény ezi.

(7) Szakmai munkáját a helyi nevelési pedagógiai programban foglaltak szerint végzi.
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Az egyéni fejlesztő feladata

(I) Az általános pedagógiai elvek figyelembevételével a speciális pedagógiai elvek betartástwa| a
gyermek adottságaih oz torténő rugalmas alkalmazkodás.

(2) A nevelő oktató, egészségügyi, gondozási, önellátási feladatokból adódó fejlesztőmunka során a
hátranyok csökkentés e, vagy ellensúlyozása.

(3) A gyermek pozitív magatartásjegyeinek megorzése, erősítése.

(4) A készségek és képességek kibontakoztatásával törekvés aľra, hogy a gyermek önmagát és
másokat kész legyen elfogadni.

3. 7. Nevelői oktatói munkát kiizvet|enül segítők feladataĺ

(1) Dajka: A Nkt. 66. $ szerint:

a) ľendelkeznie kell aze|oírt iskolai végzettséggel,
b) büntetlen előéletú és cselekvőképes legyen.

Btintetőj o gi védelęm szempontj ából k<jzfeladatot ellátó személy.

(2) óvodatitkáľ

Az ővođa titkar, a nevelőtestülettől, pedagógiai asszisztenstől és a dajkĺíktól, elkülĺjnült feladattal
rendelkező közalkalmazott, akinek feladata elsősorban az ővoda renđeltetésszenĺ működéséhez
szolgáló feltételek biztosítása (funkcionális feladatköľök). Részletes fe|ađatźi a munkakĺjri leírás
tartalmazza.
Kiemelt feladata: ľendszeres kapcsolattaľtás a Józsefuaľosi Intézményműködtető Központtal.

3. 8. Szülői Szeľvezet

(1) A sziilői szeĺvezet dönt saját mfüödési ľendjéről, munkatervének elfogadásaľól,
ti sztsé gviselőinek me gv á|asztásĺáľól.

(2) A sziilőí szervezet véleményezési jogot gyakoľol:

a) A szervezeti és működési szabźt|yzat elfogadása előtt a vezetők és a szülői
munkaközösség közĺitti kapcsolattartás módj át szabá|yoző részében,

b) Az óvoda és a család kapcsolattaľtási rendjének kialakításában,
c) A szo|gá|tatások megľenđelésében
d) Közös rendezvények szervezésében
e) A gyermekek jutalmazástnak, fegyelmi és kártérítési felelősségének, az intézméĺy

kártérítési felelő ssé gének háziren đi szabá|y ozása kérdé sében.

(3) Az ővodavezető nevelési évenként két alkalommal összehívja a testületet, ahol hivatalos
tźĄékońatźtst ad a munkaľól és feladatokľól, megha|Igatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait.
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3. 9. Belső helyettesítési ľend

(1) Az ővodavezető akadályoztatása esetén az ővodavezetó . helyettes helyettesíti a2. 5 4. pontjában
foglaltak szerint.

(2) Az intézményvezeto tartős távolléte esetén a helyettesítés ellátása fenntaľtói intézkedés alapján
történik.

(3) Az intézméĺyvezető és óvodavęzető-helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az
intézményvezetőá|ta|írásbanadottmegbízásaIapjźntörténik.

(4) A (3) bekezdés szeľinti megbizás hiĺínyában azintézményvezeto a legmagasabb szolgálati idővel
rendelkező,hatátozatlan időrę kinęvezett pedagógustbízhatja meg. Intézkedési jogköre az intézmény
múk<idésével, a gyermekek biztonságĺínak megóvásával összefiiggo azonna|i döntést igénylő ügyekľe
terjed ki beszámolási kötelezettsége mellett.

(5) A reggel 6,00 óľátóI 7,30 óráig, ill. 16,30 órától 17.30 őráig terjedő időben a vezetők
helyettesítésének ellźtźsában kĺjzreműk<jdnek a munkaľend szerint ez időben munkát végzó
óvodapeđagó gusok is megbízással.

4. KAPCSOLATTARTÁs nrľoľn'

4.I. A szeľvezetĺ egységek kiĺziitti kapcsolattartás

(I) Az óvoda nevelési egységei közti ręndszeres szakmai kapcsolattaľtás a munkaterv szerint
titemezett nevelőtestiileti értekezleten, illetve a ľendkívĹili nevelőtestĹileti értekezletęn valósul meg.

(2 ) N eve l őte stül eti értekezletet kell taľtani :

o A nevelési program és módosítása elfogadásźta,
o A szervezeti és mfüĺjdési szabá|yzat, valamint módosítása elfogadásara,
o A nevelési év előkészítéséte, amunkateľv elfogadásaľa,
o Az óvoda éves munkájanak éľtékelésére, egyéb átfogó elemzések, értékelések, beszámolók

elfogađásźra,
o A nevelőtestiilet képviseletében elj áľó óvodapedagógus kív á|asńásáta,
o Aházirend elfogadásźĺra,
o Az ĺitéves pedagógus-továbbképzési terv elfogadásaľa,
o Az ővodavezetói pá|yáńatáshoz készített vezetési pľogĺammal összefiiggő szakmai vélemény

kialakításaľa'
o A nevelőtestiilet véleményének kikérésére a vezető-he|yettes megbizása, illetve a megbizás

visszavonása előtt, az ővodapedagógusok külĺin megbizása elótt,
o A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és ľehabilitációs bizottság megkereséséľe a hetedik évet

betöltött gyeľmek újabb nevelési évének megkezdéséhez sziikséges egyetértés megadáséra,
. Jogszab á|yban meghatźnozott esetekben.

(3) Rendkívüli nevelőtęstületi értekezletet kell tartani, ha:
o Az ővodavezető tisszehívja,
o A nevelőtestület egyharmadakén,
o Szülői szewęzęt kezdeményezi, akkor,ha akezďeményezést a nevelőtestület elfogadta.
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() Az a|ka|mazotti ktizösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végzo óvodapedagógusok,
valamint a nevelő-oktató munkát kĺizvetlenül segítő dajkák, ugyíntézó és műszaki, kisegítő dolgozók
egyĺittmúködését.

(5) Alkalmazotti értekezletet kell tartani:

A közoktatásról szóló törvényben meghatáĺozott fenntartói d<jntések előzetes véleményezésére,
amelyek az óvoda megsziintetésével, átszervezéséve|, feladatanak megvźitozásáva|, nevének
megźi|apitásával, költségvetésének meghattlrozásäva| és módosításával, vezetői megbízással
kapcsolatosak.

(6) A dajkak munkaértekez|eteit az ővodavezető-helyettes hívja ĺjssze az éves munkateľv szerint.
Rendkíviili esetben az ővođavezető engedélyével hívható cjssze.

(7) Az egyes tervezési időszak fęlađatait a csopoľt pedagógusa ręndszeresen megbeszéli a csopoľtjába
beosztott dajkájáva|.

(8) A nevęlőtestĺilet és az a|ka|mazotti közösség éľtekez|ętét az ővođavezetó bivja ossze az
íntézményvezetőipáIyázatta|kapcsolatoséľtekezletekkivételével.

4. 2. Közal.kalm azottĺ kiizöss ég vezető k kap cs olattaľtás án ak rendj e

Az óvodához legközeIebb lévő bölcsőde és általĺĺnos iskola vezetőivel és képviselőivel partneľi
kapcsolatot taľtunk, és együttmtiködĺink annak érdekében, hogy a bölcsődéből átkeľĹilő, i|Ietve az
iskolába táv oző gyermekek beilleszkedését me gkönnyítsfü .

(I) Az intézmény vezetője és helyettese mindęn hónapban egyszer a Jőzsefvtrosban működő többi
óvoda vezetőivel és helyetteseivel szakmai tanácskozás keľetében megvitatja az intézményvezetéssel
kapcsolatos szakmai, pedagógiai, gazdasági és más mfüödést érintő kérdéseket.

(2) Az intézményvezető kapcsolatot tart a Józsefuarosi Pedagógiai Szakszolgá|at és Pedagógiai
Intézet vezetőjével.

(3) A gyeľmekek fejlesztésének, iskolai életre való felkészítésének, iskolaérettségének elbíľálásában
szfüség szerint k<jzreműködő szakszolgá|at vezetője és az intézméĺyvezetó á|Iapodik meg az
egyĹittműködés foľmáj ában. Ennek sorĺán:

a.l az óvoda pedagógusai az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson résztvevő gyeľmekek
iskolaéľettségének elbírálásahoz, szfüség esetén a szakszolgálat segítségétveszi igénybe,

b.l az óvoda pedagógusai javaslatot tesznek a szülőknek, hogy gyermekiiket - eIózetes egyeztetés
a|apjźn - sztikség esetén vigyék el a Pedagógíaí szakszo|gá|atvizsgá|atáĺa,

c.l aPedagógiai SzakszoIgáIat szakemberei részt vesznek az ővodai foglakozásokon, szfüség esetén
külcjn foglakoznak az érintett gyeľmekekkel. Az ingyenesen biztosított szolgáitatások személyi
feltételéről segítségiikkel gondoskodunk: logopédus, gyeľmekpszichológus, családgondozó
személyében.
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4.3. Avezető és a szüIői szervezet kiizötti kapcsolattaľtás rendje

A szülői szervezettel való egyĹittmfüĺiđés szervezése az ővođavezeto felradata. Az óvodavezető és a
szülői szervezet képviselője az együttmfüödés :arta|mát és formáját az ővodai munkaterv és a szülői
szervezet munkaprogramjának egyeńetésével állapítják meg. A szülők szervezetének mfüödési
feltételeinek biztosítás árő| az óvodavezető-helyettes gondoskodik.

(1) Jogszabźiy ľendelkezése alapjan vćlcmćnyczési jogot gyakorol a szervezeti és műkĺldési
szabáIyzat szerint a sztilői szervezet.

(2) Az óvodai szintti sziilői szetvezet (munkaközĺisség) vezetőjével az iĺtézméĺyvezető, a

csoportszintii Ĺigyekben a csopoľt szülői munkaközösségének képviselőivel az óvodapedagógus,
valamint az ővodapedagógus területét meghaladó ügyekben az íntézményvezetó - helyettes taľt

kapcsolatot.

(3) Az óvodai szintű sziilői szervęzet vezetojét meg kell hívni a nevelőtestületi tilés azon napirendi
pontjainak targyalásźłloz, ane|y ügyekben jogszabá|y vagy az intézmény Szewezeti és Működési
SzabáIyzata a szülői munkakĺlzösség részére véleményezési jogot biĺosit.

(4) A meghívás a napiľendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal koľábban a szülői szervezet
részérę biĺosítani kell.

4. 4. Az óvodai tevékenység ellátásában éľĺntett kiiltségvetési és egyéb szeľvekkel való
kapcsolattaľtás rendje

(1) Az intézmény gyermekvédelmi felelőse aZ intézmény vezetőjével együttműkĺidve, az
óvodapedagógusok je|zorendszerére tiĺmaszkodva, közľemfüĺjdik a gyeľmekek
veszéIyeztetettségének megelőzésében, és pedagógiai eszközökkel megvalósítható megsziintetésében
a _ Családtámogatási iľoda, Gyeľmekvédelmi iroda, Gyámhivatal, Józsefuaľosi Egészségügyi
szo|gá|at szakembereivel együttműködve.

(2) 
^z 

intézméný a szakmai szervezetekb en az őv o dav ezető képvi sel i.
Kapcsolatot brt a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi Önkoľmányzat Polgármesteľi
Hivatalĺának azon vezetőivel, akik a gyermekek testi és lelki egészségfejlesztésében, az intézmény
miĺk<jđésében, gazdasttgi és szakmai feladatainak ellĺításában érintettek.
E tekintetben az a|ábbi területeken elsősoľban:

o Humánszo|gá|tatási teľiiletękért felelős alpolgármester
o Jegyző
o Humánszo|gá|tatási Bizottság
o Humĺĺnszo|gźitatási ügyosztály
o Humĺínkapcsolatiiľoda
o Családtámogatásiiroda
o Péĺlzügyi ügyosztály
o Belső ellcnőrzćsi iľoda
o JIK
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(3) Az e gyhtzak képvi s el ő iv eI az iĺtézményv ezeto tart kapc s o l atot.

(4) Az irúézményvezető és helyettese taÍt kapcsolatot aZ óvodai szak-helyettes az óvodai
egészségügyi ellátást biztosító egészségiigyi szakszolgá|atta|, védőnői szo|gźl|atta| és
gyermekorvossal. A felnőtt dolgozók kötelező egészségügyí vizsgá|atétrőI a fenntartó által kötott
szeruődés éĺtelmében az Aurőra utcai szakľendelő üzemorvosa (dr Kovács Judit) |átjaeI.

(5) Az óvodatitkar és óvodavezeto tart kapcsolatot az éIelmezést biztosító SoDEXo élelmezést
bi zto s ító fő zőkonyha v ezetőj év eI.

(6) Az ővodavezętő és megbízási szerződéssel rendelkező gyakorlatvezető óvodapedagógusok
tartanak kapcsolatot a gyakoľlatok kooľdináIása érdekében az ELTE ToK szaktanátaiva|, és
tanulmiĺnyi o sztéiy źn aI.

5. LÉTESÍTMENYEK Es HELYIsEGEK BELSo HASZNÁLATI RENDJE

Általános szabályok

(1) Az intézmény helységeiben pćrt, vagy - létesítő okirata szerint - pfuthoz kötődő szervezet ĺem
mfüĺjdhet.

(2) 
^ 

helyiségek jelen Szabźůyzattő|, i|I. ahźnirendtől eltérő ľendeltetésu céka tĺiľténő hasznźt|ata az
intézményv ęzętó e|ő zete s írásb el i enge dél ye al apj ĺín töľténhet.

(3) A gyermekek részére azugye|et alatt aľľa kijelĺĺlt helység áll rendelkezésrę.

() Az íntézmény éptiletében és keľtjében szombaton és vasárnap (egyéb munkasziineti napokon)
v ezetői engedéllyel lehet benntaľtózkodni.

(5) Rendkíviili esetben, az íntézméĺyvezető engedélye sztikséges a hétvégi munkálatokhoz.

5.1. Az ĺĎvoda bĺztonságos miĺködését garantálló szabályok

(1.) Az intézményt reggel a munkaľend szerint 6,00 őréra érkezó - az ĺntézményvezető által kijelölt _
dolgozó nyitja, ill. takafítást követően zarja.

(2) Az intézményi biĺonsági kód aktivizálása és kikódolása a nyitós és zaľós kollégak munkaköľi
feladata.

(3) Váratlan iasztás esetén megbízott felelős gondoskodikazintézmény bejaľhatőságárő|.

5.2 Az óvodába belépés és taľtózkodás ľendje azok ľészéľe, akik nem állnak jogviszonyba az
ĺóvodával

(1) A kaput 8,30 óráig taľtjuk nyitva, ezt követően előzetes jelzés esetén indokolt esetben dajka veszi
źi a gyermeket' Kivétę| az ębéd befizetési napok, melyek ľendje fél évre előľe ki van fiiggesztve
időponti megj elĺilésekkel minden hiľdető táb|án'
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(2) Ügyintézés céIjából - 8-16-ig - az ővodatitkaľi szobában, illetve a kiíľt fogadó órfüban az éríntętt
személyek által megjelölt helyiségben lehet taľtózkodni idegeneknek, szülőknek. Ettől eltérően
l<ĺzźlr őIag e|ór e e gy eńetett időp ontban.

(3) 15,30 őrátőI az ugye|etes dolgozó nyit kaput, a csoportok ügyeleti rendjének megfelelően. A
csengetés ľendje a kapu męllett taláLhatő i'iveges faliszekĺényben heti csęľével naprakészen hirdeti a

belépés rendjét, melyet az ővodatitkar friggeszt ki és aktua|izźĺL. Az épületet l7.30-kor zarjvk.

(4) A házireĺdet sértő személyek esetében, illetve hozzátartozók létszrĺmanak korlátozásźlban az
óvoda biztonságos mfüöđésének, és a gyermekek védelmének érdekében, háromszori szóbeli
figyelmeztetés eľedménýelensége esetén, az ővodavezető egyénileg elbírálhatja a belépés rcnđjét az
érintettekkel kapcsolatosan, illetvę korlźtozhatja az épület hasznźĺIatź./', a helyiségeiben való
taľtózkodást

(5) A konyhában csak a szabályoknak megfelelő munkavégzés töľténhet.

(6) Azintézmény tertiletére és helyiségeibe a jelen (4. $.) fejezetben íľt eseteken tul azintézménnyel
jogviszonyban nem źiIő személyek csak az íntézmény vezetójének engedélyével léphetnek be, ill.
tartózkodhatnak ott.

(| Ügynökök nem taľtózkodhatnak az épületben.

5.3. Egyéb tilalmak

(I) Az|999. évi XLII. törvény, alapjźn a 1086 Budapest, Koszoru u. 14-16. sz KoszoľliNapkĺizi
otthonos ovoda egész teľĹiletén dohanyozni tilos!

(2) 
^ 

ďohtnyzási tilalmat a bejáĺati ajtón, valamint az allában feliľattal és piktogĺammal is jelölni
kell.

6. 
^Zovonĺ.r 

óvó-vnoo RľľDELKEZESEK

A gyermekek egészségének védelmére vonatkozó előírásokat a ĺemzeti köznevelésről szóló törvény
4. $-an kívül, a kĺiznevelési intézmények névhasznźiatárőI szőIő 2012012. (VI[. 31.) EMMI rendelet
128. $ (2),I29. $, 130. $ (1)bekezdése, 131. $ és 132. $ tartalmazza'azővođźi<ravonatkozóan.

(1) Az intézményvezetőnek és a csoportos óvodapedagógusoknak gondoskodniuk kell a rábízott'
gyermekek felügyeletéľől, és a nevelés-oktatás biztonságos feltételeinek megteremtéséről.

(2) Minden óvodapedagógus tĺirvényben meghatáĺozott feladatát képezíaz,hogy..
o aútbízott gyermekek részéľe az egészségfü, testi épségfü megőrzéséhez szĹikséges

ismeľeteket áúadja, és
. ezek e|sajátitásźrőI meggyoződjék, továbbá
o ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáIl, a

szfü séges intézkedéseket megtegye.
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(3) Minden nęvelési év kezďetén, valamint kirĺĺndulások előtt és egyéb esetekben szfüség szerint
minden óvodai csopoľtban _ a gyeÍmekek életkorának megfelelően _ ismeľtetni ke|| az egészségfü és
testi épségfü védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyfoľrásokat és az e|vtrhatő magatartásfoľmát. A
gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csopoľt szokásrendjének kialakítását és
betartźsát oly módon kell ellátni, hogy azokabaleset-megeIőzést szo|gá|ják

(4) Az óvoda hźzirendje tarta|mazza azokat a véđő-óvó előírásokat, melyeket a gyermekeknek és
szülőknek az ővođźtbanvaló benntartózkodás során be kell taľtaniuk.

(5) A gyermekek biztonságos és egészséges köľnyezetben töľténő nevelése éľdekében a szĹikséges
feltételrendszer vizsgźiata, a feltételek javítása állandó feladat. A játszőtéri eszkĺizökľe vonatkozó
érvényben lévő szabviányokat, a 2003-ban kiadott a jźĺtszőtéri eszk<izök biĺonságosságáról szóló
7812003. (XI. f7. )GKM rendelet taĺta|mazza. Kĺjvetelményeit az izemeltetőknek is figyelembe kell
venni. A játszőtéti eszk<jzĺik megfelelőségét csak kijelölt szewezetek értékelhetik, melyet évente
legalább egyszeľ el kell végezrĺ adott év június 30-ig.

(6) Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásáľolhat. A játékot haszná|ő
óvodapedagógus köteles a játékon felttintetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliľatot és
hasznáIati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszeľt a szerint a|kalmazĺĺ.

(7) A nevelési-oktatási intézményben az a|ka|mazottak dohanyzásźú anemdohányzók védelméről és
a dohĺínyteľmékek fogyasztásának, forgalmazásźnak egyes szabáIyairől szóló 1999. évi XLII. t<irvény

szabá|yozza. A ttirvényben foglaltak szerint a gyermekek által is használt helységekben nem jelölhető
ki dohrínyzóhely, így az óvoda teljes területén tilos a dohźnyzás, az éplůleten belül kijelĺilt
dohanyzóhely nincs.

(8) óvodában a gyennekek részére szervezettrcnďenényeken a népegészségugyi teľmékadóľól szóló
20II. évi CIII. törvény hatźiyaa|átartoző teľmék (chips, cukĺos üdítő ital stb.) nem árusítható.

6. 1. A ľendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás ľendje

Az ővoda mindennapos mfü<jdésében kiemelt figyelmet fordít a teljes könĺ egészségfejlesztéssel
összefiiggő feladatokľa. Ezze| kapcsolatosan a helyi pedagógiai progľam részét képezó
egészségfejlesztési progĺamot dolgoz ki, és koordinál.

A 20|20|2.NIII. 31.) EMMl-ľendelet részletesen írja le a teljes könĺ egészségfejlesztéssel
kapcsolatos elváľásokat. A miniszteri ręndelet l28. $ (2) bekezdése alapjan az ővođa teljes körű
egészsé gfej lesztése olyan folyamat, melynek eľedményeként :

(1) Az intézményvezető kötelessége gondoskodni a gyermekek egészségĹigyi vizsgáIatźnak
megszervezéséľől.

(2) Az intézménybe jarő gyeľmekek intézményen bęlüli egészségtigyi gondozását az intézménybe jźrő
Auľóra utcai rendęIőintézet gyermekorvosa és védőnője |źtja e|.

1084 Budapest, Arľóľa u.22-28.
Az ővodagyermekoľvosa: dľ. Székely Agnes
Védőnője: Szommer Mfuia
Fogoľvosa: Dr. Rencz Boglaľka
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(3) ovodai szervezeti egységben a gyeľmekeknél a fenntaľtó által biztosított feltételek mellett az
alábbi szakoľvosi vizsgáLatrakerül sor évente legalább egy alkalommal:

IátásvizsgáIat
hallásvizssálat.

6. 2. Gyeľmekvédelmi tevékenység.

(1) A gyermekvédelmi ellátás és családtámogatás jogszabáIyĺhátterét a családok tttmogatásától szóló
1998. évi LX)oilV. törvény tartalmazza.

(2) Az intézmény vezetője gondoskodik a gyeľmekvédelmi felelős munkájahoz szfüséges
feltételelaő1.

(3) A nevelési év kezdetękor a szülői faliújságon kifliggesztve tájékoztatni kell a szülőket a
gyeľmekvédelmi felelős nevéről, itl. hol és mikor éľhető el. Ugyanilyen formában a gyennekvéđelmi
feladatokat ellátó fontosabb íntézmények címét és telefonszělmát is ki kell fi.iggeszteni.

(4) A gyermekvédelmi fęlelős amennyiben a gyeÍmekęt veszélyeńető okok pedagógiai eszköz<jkkel

nem oldható meg, segítséget kér a gyermekjóléti szoIgá|attől és nyilvantartźst vęzet a veszé|yeńetett
gyeľmekekľől.

(5) Kapcsolatot tart az ővodavezetó áIta| kiépített, gyeľmekvédelmi munkatörvényben e|oirt
intézményi rendszeľével: védőnő, háziorvos, családsegítő szolgtiat, családsegítő kozpont, nevelési
tanácsadó, óvodák, iskolfü, rendőľség.

(6) Szakmai munkáját a pedagógiai programban és munkaköri leitásában foglaltak szerint végzi.

6.3. Gyeľmekbalesetek megelőzése érdekében ttirténő feladatok (feladatok, nyilvántartás az

esetekľől)

(1) Ha egy gyermeket balęset ér, avele foglalkozó óvodapedagógus kdtelessége az elsősegélynýjtás.
Tźljékoztatnike|I az ővodavezetőt a gyermek kisebb sérüléséről is. Brírmilyen veszélyforľás észlelése

esetén a gyermekcsopoľtot biztonságba kell helyezni, majd azonrlal értesíteni az ővoďavezetót,

(2) 
^ 

gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási' és jelentési kötelezettséget az óvodatitkánal
együttmfüödve a KIR elektľonikus jegyzőkönyvvęzető ľendszęľében kell kitĺilteni, és megküldeni a

kivizsgálást kcivetően haladékÍalanul a Nemzeti Erőfonás Minisztérium számétra. A megktildéshez
nincs szfüség papír alapú vá|tozatra. Az elkészült jegyzőkönyvet ki kell nyomtatni, és a sző|ő

számátaát kell adni. Egy példaný azíntézmény iktatójában kell elhelyezni.

(3) Súlyos balesetet telefonon, vagy személyesen azonnal be kelljelenteni a ľendelkezésľe álló adatok

közlésével az önkormányzat jegyzojének. Az eset kivizsgálásáhozlegalább középfokú munkavédelmi
szakképesítéssel ľendelkező személý be kell vonni. Az óvoda baleset-mege|őzési tevékenységének
munkáját a Jőzsefyátosi Intézményműködtető Kĺizpontta| szerződésben álló Global Safety Kft
munkavédelmi tanácsadója segíti.

31



(4) Súlyos aza gyermekbaleset amely:
. a séľült ha|á|át, ill. a baleset bektjvetkezésétől számított 90 napon belül aZ orvosi

szakvélemény szerint a balesettel ĺĺsszefüggésben életét vesztette,
o életveszélyes sénilést, egészségkárosodást,
o súlyos csonkulást,
o abeszélőképesség elvesztést, vagy feltűnő eltorzulást, bénulást e|mezavart okoz.

A gyermekbalesetęk k'lvizsgáIásába a Szülők ovodai Szervezetének képviselőjének jelenlétét
lehetővé kelltenni.

(5) A gyermekek az ővođa közvetlen közelében ta|áIhatő tömegkcizlekedés jaratait csak megfelelő
kísérő szemé|yzet biztosítása mellett és a csoport szétszakadása nélkĹil, egyszeÍTe történő utazás
esetén vehetik igénybe (autóbusz, villamos, metró stb.)

(6) A gyeľmekek jelenlétében séta, udvari élet, kirandulás stb. ideje alatt is tilos dohányozni a felnőtt
kíséľőknek.

(7) Az Nkt. 4. $ 9' pontjának értelmében az intézményben gondoskodni kell a gyermekek testi
épségének megóvása mellett az erkölcsi védęlmtilaől is, a nevelési-oktatási intézménybe történő
belépéstől, annak jogszenĺ elhagyásáig terjeđő időben, továbbá a pedagógiai progľam részeként
kĺjtelező intézményen kívĹil taľtott foglalkozások, pľogľamok ideje a|att. Ennęk keretében
gondoskodni kell a szenvedélybetegségek megelőzésének feltételeiről az épületen belül és kívtil
egyarént.

6. 4. Rendkívüli eseménvek esetén teendő

(1) RendkívĹili esemény, bombaľiadó, stb. esetén a Tuzriado Tervben meghatźtĺozottak szerint a
gyermekek elhagyják az épu|etet a csopoľtos óvodapedagógus' dajka, vezetéséve|.lT(unadő terv.
me1léklet/

(2) A rendőrséget és bombaľiadó esetén a t:tlzszerészeket, ill. szüksége esetén a mentőket és a
tíizoltőkat haladéktalanul éľtesíti az intézmény vezetője, amennyiben nem eléľhető, akkor az
iĺltézményítitktlr, ill, aki a telefon közelében taľtózkodik.

(3) Mentési sorrend:
első a gyermekek mentése,
felnőttek mentése'
köziratok, egyéb iratok, értékęk mentése

7. ADATKE ZELÉ} AZ ov oDÁľa.ľ

Elektronikus úton e|őźůIított, hitelesített papír alapú nyomtatványok rendjéről, tarolásĺíról

o A tankötelesek nyilvantaľtása, rendszeres adatkoz|és az á|Iani intézményfenntaľtó központ és
tanuló lakhelye, errnek lĺányábantartőzkodási helye szerinti illetékes települési onkormányzat
jegyzóje szánálra (Nkt.45. $ (8).bek.)
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o A tankötelezettség teljesítésének és a szakértoí vizsgálaton való megjelenésének az

elrendelés e, p apfu alapon, intézméĺy i iktatás s al az őv o dav ezetó feladata.

. Tájékoztatnl kell a jegyzót az óvodai szakvélemény 1 példanyanak továbbításával ahalasńott
iskolakezdésről, haaz ővodavezeto döntése aLapjánhatévesen további óvodai nevelésben vesz
tésú,agyermek. (Nkt.45. $ (8). bek.)

o A tanköteles gyermekekĺőI vezetett nyilvántartás megkülđése- az állami iĺtézményfenntartó
központon kęľesztiil _ a lakóhely, ennek lllányábantartőzkodźtsi hely szerint illetékes általános

iskolanak (I{kt.45.$ (9). bek.)

o Az ĺĺltézméĺy minden évben statisztikai jelentést készit, melyet a Közoktatási Infoľmációs
Rendszer (KIR-Stat ľendszer) keresztül, juttat e| az Ok<tatási Hivatalhoz.

Határidő: minden év ohóbeľ ]5'

o Az óvodáskoru gyermekek, peđagógus munkakörben foglalkoztatott, nevelői és oktatási

munkát közvetlenül segítő (dajka) đolgozók oktatási azonosítóját a KIR Személyi
nyilvántaľtáson keľesztül kapj uk elektronikusan' a bej elentést követően.

o A dolgozók és az ővodáskoru gyeľmekek ki és - bejelentését elektľonikus úton és papíľ alapon
is meg kell kiilđeni.

Hątáľidő: a változást követő 5 napon belül

o Az intézsrĺény adat vźĺItozásait elektronikus úton a KIR ľendszerben elektronikus úton

előállított adatlapon kell jelenteni és postai tlton az oktatási Hivatal címéľe: 9001 Győr
Pf.646. - elküldeni.

Határidő: igazoldst kt)vető 5 napon belül

o A noľmatíva igénylést és lemondást a fenntartő áItaI megktild<itt dokumentumon kereszttil

elektľonikus úton, és papíľ alapon is évente egyszeľ' ill. negyedévente. Az e|szźlmolás szintén

a fenntaľtó által küldőt nyomtatványon elektronikusan és papír alapon is történik.
Hatdridő : negłedévente

o E-adat rendszer a Magyat Allamkincstár saját progľamja az intézsnény adatait, a

koza|ka|mazotti nyilvantartźs elektronikusan és papíľ alapon (JIK-en keresztül.)
Határidő. Folyamatos

o MultiSchool étkezo pľogľamon az ebédme.gľendelés és lemondása, elektronikusan naponta és

havonta egyszer papír alapon (JIK-be).
Hatĺźridő: folyamatos

o Intézménytink saját honlapot műk<jdtet (www.koszoruovoda.hu) néven, ahol a kozzététę|ilista
tartalmazza, az e|őirt adatokat.

Hatóridő: változósok esetén eg,,héten belal

JJ



o Az óvoda kozzététe|i listáját fel kelltölteni a KIR elektľonikustájékońató felületéľe

Határidő: OSAP-adatszolgóĺtatást követően, ohóber I-jei állapotnakmegfelelően

o A balesetek nyilvántaľtása, jelentése a KIR elektronikus jegyzőkönywezeto rendszerében.
Egy kinyomtatott példany a szülőnek, egy kinyomtatott példány az ővođa iktatott anyagában
Ellenőľizni a ho zzáfér ést. az óvo d atitkar feladata !

Határidő : a b ales et kivizs gál ás át kovető en hal adéhal anul

C Az országos pedagógiai _ sza]<rnai ellenőrzéssel összefüggésben az ővođavezeto elkészítĺ a
pedagógusok névsorát, és oktatási azonosítő számával együtt készült listát papíľ alapon
megküldi a kormányhivatal számáĺa.

8. AZ Üľľľľnr, MEGEMr,nxnznsEK RENDJE,
A HAGYoMÁNYOK ÁpolÁsÁVAL KAPCSOLAToS FELADAToK

(I) Az intézményi megemlékezések, a nemzeti, az ővodai tinnepek megiinneplésének időpontjźń az
óvoda helyi pedagógiai programja, jelen szabźůyzat, továbbá az ővodai nevelési év rendjére
vonatkozó óvodai munkaterv hattnozza meg.

(2) Az éves munkatervben Eseménynaptaľban renđezetten fęlęl a pedagőgus az évi rendben
előfoľduló iinnepélyek, megemlékezések, hagyomrínyápoló rendezvények megszervęzéséért,
lebonyolításáéľt. (tinnepélyfelelős).

(3) Intézményi dolgozói tinnepek:
o Karácsonyi tinnep
o K<jzös pedagógusnapi tinnepély
o Nyugdíjba menők btcsívtatása
o Névnaposokköszöntésę

(4) Ünnepélyek' amikor a gyennekek a szülőkkel közösen tinnepelnek:
- Kaľácsony,
- Anyák napja,
- Evzźrő

(5) A gyeľmeki élet hagyományos tinnepei, melyet valamennyi csopoľt megiinnepel:
- Mikulás-nap
- Faľsang,
- Húsvét'
- Gyeľmeknap

Megünnepléstiket az év es munkaterv tarta|mazza.

(6) Csoportorr belül csoportlragyonrarrykérrt közös nregelrrlékezés tĺirtérrik a gyeľrnekek név- és
születésnapjaľól..

(7) Tanulmáĺyi kírándulások, séták, mozi- és színház|átogatás, sportnapok stb. szewezése a
munkaterv szeľint történik.



(8) Eseti jelleggel egyéb munkateľven kí\,iili rendezvény is szervezheto, a sztilők előzetes
beleegyezésével.

(9) Évenkénti felmérés alapjan a VIII. kerület által fenntartott nyfui táborok szervęzéséľe is van
lehetőség, a kollégfü <jnkéntes vállalása és kül<jn megbízési szęrzőďésbeĺrogzített feltételek mellett.
(Káptalanfiired)

9. BELSO KONTROLLRENDSZER

A PEDAGócrĺ.r MUNKA BELSO ELLENoRZľsnľnx RENDJE

A nevelési évenként készülő iĺtézményi munkaterv tarta|mazza a belső ellenőrzés nevelési évre

vonatkozó irányelveit, szempontj ait, fe|adataít, iđőpontjait és felelőseit.

(1) Az intézményben a nevelő-oktató munka az ovoďai nevelés országos alapprogramj a a|apjźn
elkészített Egészségnevelés a Koszoni óvođában című Pedagógiai Program szeľint.

2) Az iĺxézmény helyi nevel é s i pľo gľamj a tartalmazza:

a) az őv o đa nevęlési alapelveit, célkitűzéseit,
b) azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítjak a gyermek fejlődését, ktizĺisségi
életre felkészítését, a szociálisan hátľányos helyzetben lévők fe|zźtrkőnatásźt, a
tehetséggondozás és kiemelkedő képességű gyeľmekekkel kapcsolatos feladatait

c) a gyeľmekvédelemmel, migrációval és hátľanyos helyzetti gyermekekkel ĺisszefliggő
pedagógiai tevékenységet,
d) a szülő, a gyermek, a pedagógus egyĹittműködésének formáit, továbbfejlesztésének

lehetőségeit,
e) a különleges gonđozásra jogosultak gondozását,

f a cígáĺy származásű gyermekek csoportos és egyéni nevelésének célkittĺzéseit,
g) az ővodában folyó nevelőmunka értékelési szempontjait,
h) a nevelési pľogram végrehajtásához sztikséges a nevelőmunkát segítő eszkĺizök, és

fel szerelés ek j e gy zékét,

(3) A belső ellenőľzés legfontosabb fęladata a pedagógiai progľam á|ta| meghatározott
sikerkľitéľiumok mentén folytatott tevékenységet az elvráľt és elfogadható szintek szerint mérje, és

értékelje' feltarja az esetleges hibákat, azok korľekciójáľa javaslatot tegyen, a pozítív eredményeket
megerősítse.

(4) A peđagógiai munka belső ellenőľzési iitemtęrvét az ővođa évente készülő munkatęrvének
melléklete tartalmazza. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az e|Ienorzés

általanosíthatő tapasńa|atait minden év tanévnyitó értekez|etén az ęIóző tanévre vonatkozóan

éľtékelni kell, jegyzőkĺinyvben ĺögzítjiik a megállapításokat, aZ esetleges hiányosságok
megsziintetéséhez szfü séges intézkedéseket.

(5) A munkatervbe épített belső ellen&zési terv taľtalmazza az ellenőrzés teľületeit, módszerét és

titemezését, az e||enorzéstvégzők személyét' Az ellenőtzési tervet azintézményben nyilvánosságľa
kell hozni. A belső ellenőľzés kiteťed a pedagógiai munkan kívil az egyes feladatok elvégzésének
mőđjźra, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekĺe is.
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(6) A belső ellenőrzési tervben nem szereplő, ręndkívü|i elIenőrzésrőI azintézményvezető doĺx.

Az el|enőrzés kiterjedhet az:
o Iĺtézményi tulajdon védelmére;
o Leltáľozási-és selejtezési előírások betartástra;
o Szakmai anyagok, iľođaszeľek és tisztító, takarítő szeľek gazdaságos fe|haszná|ásźra;
o Egészségügyi-higiéniai előírások betartásaĺa

RendkívĹili ellenőrzést kezdeménv ezhęt:
- azintézményvezető - helyettes,
- szakmai munkak<jzössés
- a szülői szeĺvezet.

(7) Az ellenőľzési terv végrehajtásáért azintézményvezető illetve helyettese felelnek.

(8) Az intézmény, intézményvęzető és óvodapedagógusok ellenőrzésében az vehet részt, al<l szerepel
az oktatási Hivatal szakértőinévjegyzékében, mint szakfeliigyelő, és erľe megbízást kapott.

A pedagógiai munka belső ellenőľzésének foľmái kül<jnösen a kĺjvetkezők lehetnek:
- szóbeli beszámoltatás,
- írásbeli beszĺĺmoltatás'
- értekez|et,
- fo glalkoz ás Iáto gatás,
- speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok.

Az intézméĺyvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céIjából éves munkatervet készíthet. A
belső ellenótzést a FEUVE szabá|yzatban foglaltak szerint kell megszervezni és elvégezni.

Az intézmény belső ellenőrzésének megszęrvezéséért. rendszerének kialakitásáért a költségvetési
belső ellenőrzésrő| szőlő |93lf003. (XI. 26.) Koľm. rendeletben foglalt előírások szerint azintézmény
vezetóje a felelős.

A belső ellenőľzés feladatktire magában foglalja azintézményben folyĺó:
_ szakmai tevékenységgel összefiiggő és a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos

ellenőľzési feladatokat.

Az e|Ienőrzések tapaszta|ataít azintéznényvezető folyamatosan értékeli és azok a|apjźn a szfüséges
intézkędéseket megteszi, illetve kezdeményezi.
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BELSo ELLENoRZÉs rpnBrÉggN mÚrooľpTETT FEuvE vp,zp.r oĺBI-rBNonzÉs RpNoĺp

Minősítés

Az Nkt. 97.$ (19) bekezđés rendelkezik a pedagógusok minősítési eljarásárőI, a még nem minősített
pedagógusok besorolásáról, a minősítési kĺjtelezęttség alóli mentesülésľől.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő vizsgájára
2013.szeptembeľ 1. és 2018 junius 30. k<jzott kerül soľ.

A 97.$ (16). bekezdése szerint az a pedagógus, aki e töľvény hatá|ybalépésękor az ötvenkettedik
életévét betöltötte, pedagógus-továbbképzésben történő részvételre nem kötelezhető.

A közalka|mazott minősítésének eređményeként kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas,
illetve alkalmatlan minősítést kaphat. A minősítés eredményét az egyes minősítési szempontok
értékelésekor adható legmagasabb pontszámnak a ténylegesen adott pontszźlĺnok'hoz viszonyított
arźnya alapjĺín a következők szeľint kell megállapítani:

a)ĺyolcvantőIszázszáza|ékígkiválóanalkalmas,
b)hatvantőlhetvenkilencszáza\ékigalkalmas,
c) harmiĺctól ötvenki|enc sztnalékig kevéssé alkalmas,
d) harminc százalék alatt alkalmatlan minősítést kap akoza|kalmazott,
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Egyebek

Telj esítményértékelés- Kiválóan v é gzett pedagó giai munka éľtékelése

A kiemelt munkavé gzésért j áró kereset-kie gészités feltételei

Kt.118. s (13) ,KJT77 $ l-2bekezdés

Az intézményfenntaľtó valamennyi közoktatásí intézményét figyelembe véve megtewezi a kiemelt
munkavégzésért járó kereset- kiegészítés fędezętét. A kereset-kiegészítés megźi|apításanál figyelembe
kell venni a vezetoi feladatokat ellátók, továbbá a pedagőgus-munkakĺjľben foglalkoztatottak
teljesítményértékelésének eredményeit. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeit -
ha jogszabály másként nem rendelkezik - a kollektív szętzođésben, ennek hianyában a szewezeti és
múködési szabźiyzatban kell meghattrozni. A keľeset-kiegészíté,sľe való jogosultság legfeljebb egy
nevelési évľe, egy tanítási évre szólhat. A kereset-kiegészítést ugyanaz a szeméIy tĺjbb alkalommal is
megkaphatja.

Kiemelt munkavégzésért jaĺó kereset-kiegészítésben részesíthető a tartósan és folyamatosan nyújtott
magas színvonalú pedagógiai munkát, valamint példamutató emberi magatartást tanúsító dolgozók. A
kiemelt munkavégzésért jaĺó kereset-kiegészítés megáI|apitása _ a KĺjzalkalmazoÍti Tanács és a
intézményvezető-helyettesek véleményét Íigyelembe véve - a munkáltatő fe|adata..

A kiemelt munkavégzésért jań kereset-kiegészítés odaítélését és az azt meghatározó szempontokat
évente feltil kell vizsgálni. A kęľeset-kiegészítésben szęrzódéses dolgozók is részesülhetnek.

Nem részesülhetnęk a kereset-kiegészítésben pályakezdő pedagógusok munkavégzésük első hĺíľom
évében, a fegyelmi büntetésben részesült dolgozók, a munkahelyĹilaől igazolatlanul mulasztó
dolgozók.

A keľeset-kiegészítés ľészletes szempontjai:
. a gyermekek nevelése, fejlődése érdekébenvégzett folyamatos' magas színvonalú pedagógiai

tevékenység
o önképzés, továbbképzés igénye, a szęrzett tapasńa|atok felhasznźiása és továbbađása az

óvodai nevelés hatékonysá gának növęl ése érdękében
o megfelelő önállóság, dtintési képesség, következetesség a nevelésben
o megbízhatóság, lelkiismeretesség, pontosság a munkavé gzésbeĺ
o szęmpontok:
. jó teľvezései, szervezési készség az ővodai élet mindennapjaiban
. azadminisztráció naprakészvezetése
. aZ óvodapedagógus értékátadő szeľepének igazítźsanapjaink kĺivetelményeihez
. megfelelő pedagógiai és ęmberimagatartás, empátiakészség,pozitív beállítódás
o megfelelő kapcsolat megteremtés és meglartása a kollégákka|, az intézmény valamennyi

ďolgozőjávaI
. Kutatómunka
l Az intézmény saj átos aľculatának menedzselése alakítása, fej lesztése
. Hozzźaďott pedagógiai éľték
l Ą pedagógiai pľogľamban szabáIyozott nevelő-oktató munka ellenőľzési, mérési

mino sé gfej lesztési team munk ájában való részvétel.
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10. ZÁRo Bs Énľn,lĺvĺnz,ő RENDELKEznsBr

(1) A szęrvezeti és műkĺjdési szabáIyzatot az óvoda nevelĺítestĺilete fogadja e|, és az ővodavezető

hagyja jővá'

(2) 
^ 

fenntaľtó egyetértését kell kikérni azon ľendelkezések éľvénybe Iépéséhez, amelyekből a

fenntartóra többletkötelezettség hárul, a jőváhagyás előtt 30 nappal.

(3) A szewezetí működési szabá|yzattal kapcsolatosan a szülői szervezętet véleményezési jog

illeti meg.

(4) A szewezeti és műktjdési szabźiyzathatáIyakiterjed az ővodábajaró gyermekek közösségére,

a gyeľmekek szüleinek, illetvę törvényes képviselőinek közösségére, a nevelőtestiiletľe, a

nevelőmunkát segítő dolgozókľa és az egyéb munkakĺjrben dolgozókľa. A szervezeti és

működési szabá|yzatban foglalt rendelkezések meglartása az ĺĺtézméĺy valamennyi
alka|mazottja számźra kötelező, megszegése esetén az intézményvezďó munkáltatói

j ogkörében intézkedhet.

(5) A szervezeti és működési szabtiyzat jogszabály eľejűnek minősül az intézĺnény döntése,

intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztźsa ellen benyújtott eljaľást megindító kérelem

tekintetében.

(6) Amennyiben a szervezeti és mfüödési szabá|yzat felterjesńésére nem érkezik vá|asz, a

hatáIyba|épés napja a felteľjesztést követő 30. nap utáni első képviselő-testiileti tilés napja.

(7) A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda Józsefuiírosi onkoľmányzat
Képviselő-testü1etének.hatźrozatáva| jőváhagyott koĺábbi szervęzeti és működési szabáIyzat.

(8) A hatáůybalépett szervezeti és mfüödési szabá|yzatot meg kell ismeľtetni:
. az óvoda azoĺ a|ka|mazotilaival is, akik nem tagjai a nevelőtesttiletnek
. azokłka|. akik kapcsolatba kerülnek az ővodával és meghatározolt körben hasznáIjźk

helyiségeit
o a sztilőkkel

Ennek éľdękében óvodank honlapj rĺn megtekinthető telj es terj eđelmében:

www.koszoruovoda.hu
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11. Fůiggelékek jegyzéke

Az szM.sz.hez kapcs o lĺó dĺó iin állĺó belső szab ályzatok:

Alapszabályzatok:
oHázkend
.Pedagógiai Pľogram
o Az óvoda a|apítő okiľata

Műkii d éshez Kap cs o ló dó pénzĺi gyi kihatás ű szab á.Jy zato k:
o JIK Miĺkĺjdtetési megállapodás
o JIK Munkamegosztási megállapodás
o Tűz- é s Munkavéde lm i é s ko ckázatértékelé si szabá.|v zat

Belső kontľollľendszer műkiidéséhez kapcsolódó szabályzatok:
o S zab źiytal anságok ke zelé s ének szab áIy zata
o Ko ckźnatkezelési szabá|y zat
o Belső kontroll szabáIyzat

Számvitelhez kapcsolĺódó szabályzatokz
o Számviteli politika szabáIyzata
C P érzkezelési szab á|y zat
.Ügyrend
. Éľtékel és í szab áIy zat
o Juttatási és cafetéľia szabáIy zat

Mű kti déshez szükséges további szab áIyzatokz
o D ohźny zási szab á|y zat
o GyakornoL<l szab źiy zat
o Informáci ó s é s szo ft veľvédel mi e szkö zök haszná|atźnak szab áLy zata
o Vezetéke s é s mo biltelefon haszn áIati szab á|v zat
o Adatkezelési szab źiy zat
o Le|tár ozźlsi és leltarkészítési szabá|y zat
o Felesleges vagyontaĺgyak hasznosításának, selejtezésének szabźiyzata
oEszközök és foľrások értékelési szabáIyzata
o A neve lé s i intézméĺyben folyó reklámtevékenysé g szab á|y aí
. Továbbképzési szabáIyzat és beiskolázási terv
o Ir atkezelési szab á|y zat
. Érinté svédelmi szab á|y zat

Egyéb:
. Az alkalmazot1ak munkaköľi - l eíľás minták
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ZARADEK

A Koszoru Napközi otthonos óvoda Szewezetí és Működési SzabáIyzatát a Nevelőtestiilet elfogadta.

A Szervezęti és Működési SzabáIyzathatáIyba lépésének napja: 20|3. szeptembeľ 1.

Budapest,2013.

Bukovicsné Nagy Judit
ővodavezető

Nyilatkozat:

A Szülői Szervezettagjai aSzervezeti és Műk<jdési Szabályzattarta|mát megismerték, véleményezési
jogukkal éltek.

Budapest,2013.

A sztilői szew ezet v ezetoie
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