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IBudapest J őzseÍv árosi onko rmányzat

Tisztelt Képviselő.testůilet!

I. Előzmény

A Képviselő-testiilet 4012013. (II.06.) sz.határozatában d<jntött aľról, hogy 2013. februaĺ 14.
napjátőI a szak'ĺnai anyag és eszközbeszerzési feladatokat a Jőzsefvátosi Intézményműködtető
Központ helyett az ővodźk |átjak eI, ahatározat 4. pontjában ezért fe|kéľte a polgáľmestert,
hogy a józsefuarosi önkoľmányzati fęrntartású óvodák SZMSZ-émęk módosítását jőváhagyás
céljából terjessze be a képviselő-testĹilet ülésére. Az ővodaí SZMSZ-ek źltdolgozásźń jogsza-
bályi változások,továbbá'azintézmények alapító okirataiban tĺlrtént módosítások indokoltrík.

II. A beteľjesztés indoka
Az ővodtk fenntaľtóí jőváhagyás cé|jábő| megküldték az áItaluk felülvizsgált' egységes szer-
kezebi uj S zeĺv ezeti é s Műkö dés i S zabál y zataikat (továbbiakban : S ZM S Z).

Előteľjesztő : Santha Péterné alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés ídőpond a: 2013.július 17. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a jőzsefválrosi iinkormányzati fenntaľtású óvodák Szervezeti és Mĺĺ-
kii d ési Szab áův zatának i ĺóváhasyásáľa

A napiľendet nyílt ülésen kell tráľgyalni, a hatĺírozat e|fogađásźłloz minősített szavazat1obb-
ség szfüséges.

ElorÉszÍľo szp;xvľ,zETl EGYSÉG: Huvĺ.łNszoLGÁLTATÁSI ÜGYoSZTÁLY HuM,łNrapcsoleľlIRooł u--,
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatfu ozatí j av as|at a bizoÍtság szźlmźlr a:

A Városgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottság/[Iumánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnekazelőterjesztésmegtáľgya|ását.
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A nemzeti köznevelésľől szóló 20II, évi CXC törvény G.Ikt.) 97. $ (15) bekezdése eloirtaa
nevelési.oktatásiintézmények (óvodák, iskolák) számźra, hogy 2013. maľcius 31-igvizsgá|-
j ak felül az SZMSZ-eiket.
Az óvodĺíkkal történő szĹikséges egyeztetések lefolytatása miatt, a jelenlegi képviselő-testĺileti
ülésre teľjesztem be az ővodai SZMSZ-eket fenntartői jőváhagyás céljából.

III. TényáIlás
Az óvodák a jogszabá|yi előírásoknak megfelelően felülvizsgálták SzMsz-eiket, melyet a
jogszabźiyí alc:rlalizźláson tul szerkezetiIeg is átalakítottak, a múködés és üzemeltetés tekinte-
tében a Jőzsefvźrosi Intézményműködtető Központ szerinti elvaĺásokkal is haľmonízá|tźů< a

szabáIyzataikat. Új elemkérĺ keľĹilt az SZMSZ.ekbe többek kĺjzött a címeľ hasznáIata és az
óvodai jelképek ľendje, az elektľonikus úton előállított papir.a|ap,ű nyomtatványok kezęlési
rendje, a pedagógiai asszisztens jelenléte, a belső ellenőrzés Aht. szerinti mfüodtetése, a pe-

dagógusok minősítési e|jźrása, az intézményvezető munkájanak nevelőtęstületi és szülői kti-
zösségi éľtékelésének rendje, a külső ellenőrzések nyilvĺĺntaľtása, a téľítésmentes és díjazás
ellenében biztosított köznevelési feladatok, a munkaruha juttatás szabáIyozása (amennyiben
nem a kollektív szerzodésben szabályozták), a szabadságolást a Munka törvénykónyve válto-
zásáva| harmonizźitak. A módosítások, kiegészítések nem tnta|maznak olyan rendelkezése-
ket, amelyekből a fenntaľtóra tĺjbbletkotelezettség hárul'

A Józsefuĺĺľosi onkoľmányzat a fenntaľtója és irányító szerve jelen előterjesztés szerinti óvo.
dáknak. Az óvodfü fenntaľtói jóvĺíhagyás céljából megkülđték az áLtahlk felülvizsgált, egysé-
ges szerkezenĺ új Szervezetí és MfüödésíSzabáIyzataikat (továbbiakban: SZMSZ), melyek az
előterjesztés mellékleteit képezik az alábbiak szeľint:

Gyerek-Virág Napkĺizi otthonos ovoda _ I, sz. melléklet
Kincskereső Napkĺizi otthonos óvoda _2. sz. melléklet
Várunk Rád Napközi otthonos óvoda _ 3. sz. melléklet
Napsugĺĺr Napközi otthonosovoda - 4. sz. melléklet
Koszorú Napközi otthonos ovoda _ 5. sz. męlléklet
Hétszíĺvitág Napkĺizi otthonos.ovoda_ 6. sz. melléklet
MesepalotaNapközi otthonos ovoda _7. sz. melléklet
TÁ-TI-KA Napkĺĺzi otthonos Ővod _ 8. sz. melléklet
Pitypang Napközi otthonos ovoda _9. sz. melléklet
Szivarvany Napközi otthonos ovoda_ 10. sz. melléklet
Szźnszorszép Napközi otthonos óvoda- 11. sz. melléket
Napľaforgó Napközi otthonos ovoda _ 12. sz. melléklet
Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos óvoda _ 13. sz. melléklet

Az |-I3 . sz. melléklet szerinti óvodai SZMSZ-ek 2013 . szeptembeľ 1 . napj rán lépnek hatá|yba.

IV. Jogszabályi ktirny ezet ismeľtetése
A költségvetési szeľvek SZMSZ-ének elkészítését az áIlanlhźztartásrol sző|ő 2011. évi
CXCV. tcirvény (ant.) 10. $ (5) bekezdése, a kĺjznevelési intézmények SZMSZ-ének elkészĹ
tését pedig anemzeti köznevelésről szóló 201I. évi CXC tdrvény ?5. $ (1) bekezdése íľja elő.
A ktiltségvetési szeľvek SZMSZ-ének taľtalmi elemeit az Aht. végrehajtásáról szóló
36812011. 6II.31.) Korm. rendęlet 13. $ (1) bekezdése, a kcjznevelésiintézmények SZMSZ-
ének tartalmai elemeit pedig a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasznáIatarő| sző|ő 2012012. (Vn. 31.) EMMI rendęlet 4. $ (1) bękezdése
szabźiyozza.

A képviselő.testiilet hatásköľe az ĺht 9. $ (1) bekezdés a) pondan alapul, mely szeřint azirá-
nyítási jog a koltségvetési szeÍv szeÍvezeti és működési szabáIyzatának jóvráhagyását is magá-

ban foglalja.



V. A dtintés taľtalmának ismeľtetése
Javasolom a képviselő-testiiletnek, hogy hagyja jővá a fenntartásában lévő 13 napközi ottho-
nos óvoda 2013. szeptember |. ĺapjátőI hatályos Szewezeti és Miiködési Szabźllyzatát az eIó-
terjesztés |-13. sz. melléklete szeľint.

vI. A diintés célja' pénzügyi hatása
Az onkoľmányzafrnk fenntaľtásában múkĺjđő napközí otthonos óvodák szewezeti és műkö-
dési szabályzatźnak fenntartói jóváhagyásával a ktjznevelési intézmények miikcldtetését meg-
hatźlroző _ egyik _ dokumentuma a IV. pontban ismeľtetett jogszabá|yi előíľásoknak megfe-
leljen. Ezá|ta| egységesen a 20I3l20I4. nevelési év kęzđetétől biztosíthatővá váLik az óvodak
át|áthatő múk<jdése, mely a fęnntartónak és az óvodáthaszná|őknak egyaránt érdekę. A kép-
viselő-testiileti döntés pénzĹigyi feďezętet nem i gényel.

Ké ľem az a|ábbi határ ozati j avas lat elfo ga d á s át.

Hłr'(noza'Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) jóvahagyja a fenntaľtásában lévő Gyeľek-Virág Napközi otthonos óvoda, Kincskere-
ső Napközi otthonos ovoda, Várunk Rád Napközi otthonos óvoda, Napsugár Nap-
közi otthonos óvoda, Koszoľú Napközi otthonos óvoda, Hétszínvirág Napközi ott-
honos óvoda, Mesepalota Napközi otthonos ovoda, TÁ-TI-KA Napkĺizi otthonos
óvoda, Pitypang Napközi otthonos óvoda, Szívarvány Napk<izi otthonos óvođa,
Százszorszép Napközi otthonos.óvoda, Naprafoľgó Napközi otthonos ovoda, Katica
Bolcsőde és Napközi otthonos ovoda 2013. szeptember 1. napjától hatályos _ az elo-
terjesztés l-13. számú mellékletét képező - Szewęzeti és MfüödésiSzabáIyzattfi.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013.július 1 7.

2) felkéľi a polgáľmestert a hatźrozat 1.) pontja szerinti Szervezeti és Mriködési Szabály-
zatok aláirásźra.
Felelős : polgiíľmesteľ
Hataridő : 20 13 . j ú1ius3 1 .

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység:
kapcsolati Iroda

Budapest, 2013.július 5.

Tcirvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

nevéĘen és megbízásából: /

,ľí lľlpÁn fuk
dr. Mészáľ Eľika

Humánszo |gáItatźsí Ügyo sztály Human-

e-.^n nr e I\ \ **ł[o -1q}-\ l-qz:''.--ĄĘ \q..>. v
Sántha Péterné /\

alpolgármester

aljegyzo 201j "hiL Ü 8.





l.sz. mellék|et



Gyerek-Yirág
ľ{apkiizi otthonos Ovoda
Budapest, VIII. kerület

Baľĺlss u. lII[b.

sZERvE ZE,TI És MUKoDESI
yZAB ĺ'ĺY ZATA

Budapest,20t3.

Készítette : Dr. Gyurasitsné Puha lbolya
ovodavezető
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Taľtalom jegyzék

1. BEVEZETÉslÁrľerÁNos RENDELKEzÉsprc
1. 1. SZMSZ towényiháttere, célja
1.z.szi|ĺdszhatźiya
1.3. Az óvoda ađatai
I.4. A,z óvoda jogállása
I.5. Az óvoda gazdźikodása
1 . 6. Bélyeg zó haszĺáLata, aláíľási j o gok
|.7. Az óvoda szervezeti felépítése (szewezeti ábľa, engedéIyezettlétszźlm,
tagíntézmények)

2. ĺz ovolA MUKoDÉsl nľNorB
2.|. A nevelési év helyi rendje
2.2. A nyitva taľtás ľendje
2.3. Az óvoda munkarendje

2.3.|. A vezetők óvodában való benntart őzkodásźnak rendj e
2,3.2. Az alka|mazottak óvodában való benrftartőzkodásrínak ľendje
2.3.3. A gyermekek óvođában való benntaľtőzkodásának ľendje

2.4. T áv o|maradás, rendkívüli távolmaľadás
2. 4 .1 . . A vezetők, alka|mazotíak távolmaľ adźsa
2.4.2. A gyereke távolmaradása

2.5 . Címer haszná|at, lobogózási ľend
2.6.Az óvoda belső szakmai és tanügyi dokumenfumainak haszná|ati ľendje
2.7.Az óvodai étkęztętés biztosítása, téľítési díjak beÍizetési rendje
2.8. Az óvoda szo|gźitatásaí
2.9 . Az óvoda miĺködtętésénęk, iizemeltetésének biztosítása

3. nzovolA SZERVEZETEÉs vBzBľÉsB
3.|. Az óvoda vezetőségének tagjai, jogkörei, felelősségei
3.2. A vezetők közötti feladatmegosztás
3.3. A nevelőtestület műkĺidésének rendje
3.4. A szakmai munkakĺjzösség működésének rendje
3.5. A minőségiranyítási csopoľt műkcjdésének rendje
3.6. Fejlesztői, gyeľmekvédelmi,logopédiai,győgytornai felelősök feladatai
3 .7 . A nevelői-oktatói munkát kdzvetlenül segítők feladatai
3.8. A szĹilői szervezet, munkaközösség
3.9. Belső helyettesítési rend

4. KAPCSoLATTARTÁs npNoĺg
4.I.Avezetés és a feladat ellátási helyek kapcsolattartásĺĺnak rendje
4 . 2 . A ko za|ka|mazotti kĺj zö s s é g v ezetők kapc s olattaľtás ĺának rendj e

4.3. Avezetők és a sziilői szewezet közötti kapcsolattaľtás ľendje
4.4, Az óvodai tevékenység ellátásban éľintett költségvetési és egyéb szervekkel való

kapcsolattartás ľendj e
4. 5 . Taľs adalmi köľny ezeffiel val ó kap c s o |attartás

s' rÉľpsÍTMÉNYEK És HpryĺsÉcpr BELSo HASZNÁLATI RENDJE
5.|.azővodabiztonságát,mfü ĺidésétgararúá|őszabźiyok
5.2. Az épület és a helyiségekhaszĺálati ľendje
5 .3 . Az óvodába belépés és l.artőzkodás rendj e azok részére akik nem állnak j ogviszonyban

az ővođával.
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5.4. egyéb tilalmak
6. Azóvooa.l óvo-vÉuo npNpBLKEZÉSEK

6.1. Rendszeres egészségugyi felügyelet és ellátás rendje
6.2. Gyetmekvédęlmi tevékenység
6.3. A gyeľmekbalesetek megelőzése érdekében töľténő feladatok
6. 4.Rendkívüli események esetén teendő (bombaľiad ő, nlzriadő)

7. ADATKEZET,ÉS AZ oVoDÁnnN
8. AzÜl.ľNpppr, MEGEMLÍiĺ<BzÉsBK RENDJE, A HAGYoMÁNYor ÁporÁsÁvar
KAPCSOLATOS FELADATOK
9. BELSO KONTROLLRENDSZER

9.1 . A belső kontľollľendszer működtetése. éľtékelése és a vezetorc vonatkozó
továbbképzési kötelezettség

9.2. Abelső ellenőľzés múködtetése az Aht, szeľint
9.3. A belső ellenőrzés ľendje a pedagógiai munkara vonatkozóan
9.4. Külső ellenőrzések nyilvántaľtása

10. ZÁRó RENDELKEZÉsBK

Függelékek



1. BEVEZETES. ÁI.,ľa.lÁNoS RENDELxnznsnx

A koltségvetési szervęk szervezeti és mfüĺjdési szabáIyzatźnak elkészítését az 1Ánt.;to.g 1s;
bekezdése, a köznevelési intézmények szewezeti és működési szabźiyzatźnak elkészítését
pedig az (Nkt.) 25.$. (1) bekezdése ir1a elo. A szervezeti és múködési szabályzat kotelező
taľtalmi elemeit az (Avt.) 13. $ (1) bekezdése, valamint a20|20I2.(V[I.31.) EMMI ľendelet
4.$ (1) bekezđése határozzameg.

A Nemzeti köznevelésľől szóló 20|I. évi CXC. tĺirvény (a továbbiakban: (Nkt.) 25.$-a
a|apjan Szęrvezetí és Mfüödési Szabályzat cé|ja, hogy meghatározza a |082. Budapest
Baľoss u. 93-I1Ilb. sz. GYEREK-VIRAG Napkĺizi otthonos ovoda szewezeti felépítését,
működésének belső szabźiyaít, a jogszabźiyok által biztosított keretek kozott, valamint a külső
kapcsolatokĺa vonatkoző megźi|apításokat, és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabźiy
nem utal más hatáskorbe, Az sZMsZ az intézmény pedagógiai pľogľamj éban rcgzített cél és
feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabáLyozza.

A Szeľvezeti és mfüödési szabáIyzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása
feladata és k<jtelessége az intézmény vezetőjének és minden dolgozójanak, valamint az
óvodába jaró gyermekek sziileinek.

A Szervezeti és miiködési szabá|yzatban foglaltak megismeľése és megtartása azoknak is
ktitelessége, akik kapcsolatba keľiilnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak
megvalósításában.

1.1. SZMSZtőrvényi háttere, célja

* MagyarorczźlgAlaptörvénye
{. A Nemzeti köznevelésről szóló 20||. évi CXC. t<irvény

'. A 36312012. (XI.17.) Kormĺínyľendelęt az ővođai nevelés országos Alapprogramjáról
(hatźiy a: 20 1 3. 09. 0 1 .-től)
* A Sajátos nevelési igéný gyermekek óvodai nevelésének iľányelve kiadásáľól szóló
32120|2. (X.8.) EMMI ľendelet
* A gyeľmekek védelméľől és a gyámügyi lgazgatásról szóló 1997. évi )o(K. Tĺlľvény
* A nevelési _ oktatási intézmények működéséről és a kĺjznevelési intézmények
névhaszná|atátőI szőIő 20 l 20 1 2. (VIII. 3 1 . ) EMMI ľęndelęt

* |993. évi LXXIX, töľvény a közoktatásról
* A közoktatásról szóló töľvény végrehajtásárakjaďott' tĺjbbszcir módosított 20lI991. GI.
1 3.) Kormrĺnyľendelet,
* A kozalkalmazottak jogállásźĺtőI szőIő 1992. évi )O(XIII. Törvény (Kjt.)
* A kĺizalkalmazottak'ro| sző|ő I99f. évi )ooilIl. Törvény végľehajtásaľa kiadott I38lI992.
(X. 8.) kormányrendelet,
* 22912012. (VIII.28.) Kormányľendelet a nemzeti köznevelésről szőIő tiirvény
végrehajtásaró1
* A pedagógiai-szakmai szo|gźitatásokľól, a pedagőgiai szakmai szo|gáItatásokat ellátó
intézményekĺől és a pedagógiai sza|ĺĺrlai szo|gźitatásokban való közľeműkodés feltételeiľől
sző|ő 4812012. (KI. 12.) EMMI rendęlęt.
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* A pedagőgiai szakszo|gá|ati iĺxézméĺyek múkĺidéséľől szóló 15/2013. (II.26.) EMMI
rendelet
* 2012. évi C)o(V. tcirvény aĺemzetikĺjznevelésről szóló tĺirvény módosításĺíról

* AzáIIarnh, ńartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
* Az źilanhánatásról szóló torvény végrehajtásaľa kiadott 368/20|1. 6II. 31.) Korm.
rendelet

Kapcsolódó töĺvények:
*2012. évi II. törvény a szabtiyséľtésekĺől, a szabá|yséľtési eljárásokľól és a szabá|ysértési
nyilvantartási renđszerľől

*20II. évi CXII. töľvény azínformációs <jnľendelkezési jogról és azinformációszabadságról

*20II. évi CLXXD(. törvény a nemzetiségek jogaiľól

*6212011.(XII.29.) BM-rendeletakatasútófĺĺk elleni védekezésről egyes szabáIyairóI

*28120|1.(VIII.3.) NGM-rendelet a költségvetési szervnél belső ellenoruésí tevékenységet
végzók nyilvantaľtásátő| és kötelező szak<ĺnai továbbképzéséről, valamint a költségvetési
szervek vezetőinek és gazđasági vezetőinek belső kontľollrendszer témájú továbbképzésérőI

*1993. évi XCIII. töľvény a munkavédelemĺől
*33512005,(XII:29.) Kormány rendelet akozfe|ađatot ellátó szeľvek iratkezelésének általános
kĺivetelményeiről
*2012. évi I. tĺlrvény a munkatörvénykönyvéről
*1995. évi LXVI. törvény a koziratokról, közlevéltĺĺľakľól és a magánlevéltari anyagok
védelméről

1.2. sZMsZhatá.Iya
A Szervęzeti és Működési Szabá|yzat elkészítéséért az intézményvezető felelős, az
elfogadáskor a jogszabályban meghatźtľozottak szerint egyetértési jogot gyakorol a
nevelőtęstii|et, a nem pedagógus dolgozók kciztjssége, és a szülők óvodai szervezete. Az
sziľl4.sz a fenntartó jóváhagyásával Lép életbe és hatźrozatlan időre szól. A hatálybalépéssel
egyidejúleg érvénýelenné válik azíntézméĺy előző szewęzeti és működési szabáIyzata.
Módosításara sor keľülhet a magasabb jogszabälyok vźitozźtsakor, a mfüĺjdés feltételeinek
váItozásakor, illetve, ha az arra jogosultak (sztilők, nevelőtestiilet) eľre javaslatot tesznek.

|.3. Az ĺóvoda jogállása

Az óvoda a köznevelési töľvényben foglaltak alapjźn önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Bu dapest Főváľo s VIII. kerület Józsefváľo si Onk ormźny zzt Képvis elő.testůiletének
40l2013.(n.6) sz. határozata a Gyeľek - Yirág Napkiizi otthonos ovoda (1082 Budapest,
Baľoss u. 111/b.) módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt z|zpítő okirata szeľint:

Jogszabálvban meghatáľozott kiizfeladata: A kĺjznevelési törvény a|apjźnkozfe|adata a

köznęvelés, mely magában foglalja az ővodai nevelést.



|.4. Az ővoda adatzi z

A kiiltségvetési szeľv neve. székhelve:

Gyerek-Viľág Napkcizi otthonos ovoda
1082 Budapest
Baross u. 111/b.

OM azonosítĺója: 034376

Telefonszáma: 323 - 12 - 95

e-mail : gyerekviľagovoda@freemail.hu

honlap : www. gyeľek.viragovoda.hu

Intézmény vezetőie: Dr. Gyurasitsné Puha Ibolya

Telephelye
Tagóvoda: 1082 Buđapest

Baľoss utca 9 I.93 . szětm
Intézménwezető helvettes :

Tagóvoda: Kassitzky Gáboľné _ Baĺoss u. 91-93.

Telefonszáma: 33-35-592

óvodatitkáľ: Scholleľ Piroska
e-mail: gyerekvirag.ovoda@gmail.com

Telefonszĺíma: 33- 43 - 920

Ttirzskłĺnyvi azonosító szálmz 67 9330
Adószáma z I 6921 5 5 | -2-42
KSH statĺs ztikzi számj el : 1 6921 5 5 | -8 5 I 0 -322 -0 I

Adóalanyiságz Az óvoda adóköteles bevétęIszęrző tevékenysége2012.01.01-tő1 az étkezés
Számlav ezető Íiókj a : VOLKS BANK
Szám|aszáma : 1 4 1 00000-20008449-0 1 000004
Alapítĺí okiratának száma, kelte: módosításokkal egységes szerkezetbęn kiadva Budapest
Főváros VIII. kerĺilet Józsefrĺíľosi onkotmárlyzat Képviselő-testĹilet 40l20|3.(n.6) számiĺ
hatfu ozatźx a| 20 | 3 .február I 4. hatállval.

A ktiltségvetési szeľv alapítóia' alapítás éve
Budapest VIII. ker. Tanács VB. 1978. illetve 1983. (Tagóvoda)

A költségvetési szeľv fenntaľtóia:
Budape st F ővaro s VIII. kertil e t J őzsęfv źro si Önkoľm tny zat
1082 Budapest.
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Baľoss u.63-67. szźlm.

A kiĺltségvetési szeru iľánvító és fenntartó szeľve: Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuarosi onkormanyzat Képviselő-testĹilęte
1082 Budapest. Baľoss u.63-67.

A ktiltséqr,etési szerv típusa: ovoda
Székhelyen felvehető maximális gyermeklétszźlm: 90 fő
Telephelyen felvehető maximális gyermeklétszźlm: 90 fő

Dolgozók engedélyezett létszáma: 30 fő (Ebből óvodapedagógus: I7 fő, technikai ďoIgoző..

13 fő)

A ktiltséevetési szeľv illetékesséee. műkiidési ktirzete: Kĺjľzete: Budapest Fővaľos VIII.
kerület Józsefuĺárosi onkoľmĺínyzat Képviselő-testĹilete által meghattnozottutcanév jegyzék
szeľint.

Az ĺívoda alaptevékenysége:

A ktjznevelési töľvény 8. $ (1) bekezdése a|Ąźn az ővoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol _ e tcirvény 5. $ (1) bek. a) pontjában
meghatározottak szerinti _ óvodai nevęlés folyik.
(6) Az (Nkszt.) 26. $ (1) bekezdése szeľint a nevelő és oktató munka pedagógiai progľam
szerint folyik az ővodában.
Azintézmény a nevelőtesttilet egyetértésével elfogadott GYEREK-VIRÁG pedagógiai
progľam a|apjarlvégzi tevékenységét ( óvodai fejlesztő pľogram). Az óvodai nevelés
keretében folyik a cĺgány kulturális nevelést magyaÍ nyelven, és szakéĺtői bizottság szakértői
véleménye alapján ellátjuk a köznevelési tĺĺrvény 4. s 25, pontja szerint: a különleges
banásmódot igénylő mozgásszeľvi fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral ( súlyos
tanulási, figyelem _vagy magatntásszabźiyoztlsi zavarra|) küzdő sajátos nevelési igéný
gyeľmekek nevelését is.
E||átja anemzeti köznevelési törvény 4. $ 13. pontja szerint felsorolt kiemelten tehetséges,
speciális képességek biľtokában lévő külĺjnleges bánásmóddalkapcsolatos feladatokat is.
Az óvodai nevelés az (Nkt.) 6. számű melléklętébęn finanszítozott iđőkeret szeľint látja e| a
gyermekek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat is. (óvodai íĺltézményi étkezés)
Azővodavá||alkozásitevékenységetnemfolýathat.

ĺllarĺĺanartási szakźĺgazat szttma allarnnanuľtási,szakágazat megnevezése
851020 ovodai nevelés

Szakfeladatok száma S zakfeladat me gnevezése :

85 1000 ovodai nevelés intézményeinek,
pro$ami ainak komplex tiĺmoeatása

85101 I ovodai nevelés. e|Iźtás

851012 Sajátos nevelési igényrĺ gyeľmekek óvodai
nevelése. ellátása

85 1013 Nemzetisési óvodai nevelés" e||átás
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Az ovoda vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

1.5. az óvoda eazdálkodási besoľolása. ioektire: A2011. évi CXC. Nemzeti kĺiznevelésről
szóló törvény 22. $ (1) bekezdése szerint az ővoda feladatellátásźůloz a fenntartó biztosítja a
sziikséges személyi éstátgyí feltételeket, melyek az a|ábbiak:

- S,aját székhely, a feladat ellátásához szfüséges helyiségek,
- Allandó vezetői és alkalmazotti|étszźm, csoport, és gyermeklétszźlIrl, valamint garantá|t
illetmény és pedagógus fokozatokľőI az (Nkszt.) I. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 7 sz.
8. sz. mellékletében szabá|yozottan kell gondoskodni.
- az óvoda <jnállóan mfüödő kĺlltségvetési szerv.
- Azintézméĺy vezetője rendelkezik azővodaalapfeladataíellátásátszoIgáIő személyi

juttatásokkal és az azo|<hoz kapcsolódó jaľulékok és egyéb közteľhek előirźnyzataival,
a szakmai arryag és eszk<jzbeszetzés e|őirźnyzatźĺval.

- Az óvoda pérungyí _ gazďasági tevékenységét külön megállapodás alapjan az oná||oarl
mtíködő és gazdálkođó Józsefuaľosi Intézményműködtető Központ (1082 Budapest,
Baľoss u. 84.) Iátja e|.

- A fenntartó gondoskodíka20l20l2. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete
szerint a kötelező (minimális) eszkĺizökľől és fęlszęreltségľől

A feladat eLlátását szo|gá|ő önkormrányzati vagyon, vagyon feletti ľęndelkezési jog:
A Budapest VIII. kerületi ingatlan nyílvĺíntaľtásban 35728l27lV158 hľsz. Alatt felvett375m2
alapteľülehĺ, teľmészetben 1082 Bp. Baľoss u. 111/b. alatttaIá|hatő, a Budapest Fővaľos VIII
kerület Józsefuiíľosi onkoľmányzat tulajdonát képező felépítményes ingatlan hasznźiata a
35728111 hľsz. Alatt felvett 1856 mf alapteľületií, a Budapest Fővaros VIII kerület
Józsefuarosi onkoľmányzat tulajdonát képezł| ingatlan (udvaĺ) haszná|ata és 35728l23lN|
hĺsz. Alatt felvett 743 m2 alapterületű természetben 1082 Bp. Baross u. 91-93. a|attta|źl|hato a
Budapest Főváros VIII keľület lőzsefvttosi onkoľmáĺyzat fulajdonát képező felépítményes
ingatlan (tagóvođa) hasznźiata és 35728130 hrsz. Alatt felvett I856m2 alapteriiletű, a
Budapest Fővríľos VIII keriilet Jőzsefvárosi onkoľmtnyzat tulajdonát képezo ingatlan (udvaľ)
haszná|ata, valamint vagyoni éľtékú jogok, targyi eszk<jzök (gépek, beľendezések,
felszeľelések' jármtĺvek) haszná|ata állóeszköz|eItźtĺ szerint. A vagyon feletti rendelkezésre a
Képviselő-testület általalkotott rendeletekben meghatźrozott szabályok azirányađők.

|.6. B ély egző használa ta, a|áír ási j o gok.

Abé|yegzőhasznáIatáĺa a kclltségvetési szerv vezetője, illetve az á|talakinevezett
ov odav ezető-helyettes illetékes.

A v ezető megbízási ľendj e :

A kĺiltségvetési szerv vezetojét Budapest Fővĺĺros VIII. keľület Jőzsęfvárosi Önkormáĺyzat
Képviselő-testĹilęte pá|yázattftjźnbizza meg a kozalka|mazottak jogállásĺíról szőIő 1992. évi
)ooilI. tĺirvény, a köznevelési tĺirvény, a koza|ka|mazottak jogáI|ásaről szóló 1992. éví
X)oilII. törvény végrehajtásarő| sző|ő L38lI992. (X. 8.) szźlmí Koľmány Rendelet, valamint a
nemzetiségek j ogaiľól szőIő 20I 1 . évi CDO(IX. törvény figyelembevételével.
A költségvetési szerv vezetóje egyűttal a Baross u. 91-93. szźĺn alatt lévő tagóvodavęzetői
fe|adatait is ellátja.
A kiiltségvetési szerv képviselete:
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A k<iltségvetési szerv vezetője, valamint az á|talamegbízott intézményi dolgozó.

A ktĺltséevetési szeľv foglalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony
megielölése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása kĺizalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a kozalka|mazottak jogállásaľól szőIő 1992. évi )oo(III. törvény,
valamint a munka törvénykönyvéľő| szőIo 2012. évi I. tĺirvéĺy azírányaďő.

Bélyegzők és bélyegzőlenyomatok:

GYEREK _ VIRÁG Napközi otthonos óvoda
1082 Budapest Baross u.111/b. P.h.

BéIyegző lenyomat megnevezése: hosszú Abé|yegző lenyomata:

Típusa: automata
Mérete: 6,5 cm x 3 cm
HasznáIatźta vonatkoző szabá|ya:béIyegzó nyilvantartás ľendelkezései szeľint szabáIyozva

BéIyegzőlenyomatmegnevezése:k<jr AbéIyegzólenyomata:

Típusa: automata
Mérete:3,5 cm
Haszná|atáĺa vonatkoző szabźiya:béIyegzó nyilvantaľtás ľendelkezései szeľint szabáIyoma
Az intézményv ezető aláirźsa:
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1.7 . Az óvoda szerv ezeti felépítése

ł

Dajkák kö
Pedagógiai asszisztensek SZMK
Takaľítók

od'ayezető helyettes

Szakmai munkak<izösség
IY

Gvermekvédelmi felelő s'l
V

Kö zalkalm azotti Tanác s

Y Dajkak kĺiz<issége
Peđagógiai asszisztensek

Takaľítók

Felvehető maximális gyermeklétszźrn: l80 fő (90+90)
Dolgozĺík engedélyezett létszáma: 30 fő (Ebből óvodapedagógus: |7 fő, technikai dolgozó:
13 fő)

I

+
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2. AZ óvooa, ivĺÚroonsr nnnroľľ

2.I. A nevelési év helyĺ ľendje

A nevelési év szeptembeľ 01-től a kĺjvetkező év augusń.ls 31.-ig tart. Az ővoďa hétfótől
péntekig tartő ötnapos munkaľenddel egész évben folyamatosan műk<jdik. Eltéľő az
intézményi munkaľend' a gyerÍnekek fogadásrĺnak ľendje abban az esetben, ha a nemzeti
tinnepek miatt az általános munkarend, a munkasztineti napok ľendje is eltéľően alakul.

2.2. A nyitva taľtás ľendje
A nyiwa taľtási idő napi |I,5 őta,600 őrátőI 1730 fuźig.
Rendezvények esetén a nyitvataľtási időtől való ęltérést az ővođavezetó engedé|yezi.

A gyermekęt 6,00 őtátő|óvónő fogadja,és felügyeletéľől 1730 őtáigóvónő gondoskodik.
Ezen belül a csoportok működéséľóI aháľ;irend részletesen rendelkezik.

Az intézményi foglalkozások ľeggel 8,00 órakor kezdődnek.
A gyermekek munkaľendjét a csopoľtnaplóban kell rcigzíteni. A napirendet úgy kell
kialakítani, hogy a szülők aházirendben megfogalmazottak szerint gyermektiket az ővodai
tevékenysé g zav ar ása nélkül behozhassák és hazavihessék.

Nyári zárás

(I) Az intézmény üzemeltetése a fenntaľtő áIta| jővźhagyott ĺjthetes nyáĺi zétrva tartás a|att
sziinetel, ilyenkor töľténik az intézmény szfüség szęrinti felújítása, kaľbantaľtása, valamint
nagýakantása.

(2) Aziĺtézmény nyári zźmatartásárőI legkésőbb februĺár 15.ig a sziilőket faliújságaink
hirdetményein tájékoztatjuk, melynek készítésekor a kerületi íntézményekkel egyeztetett

ügyeleti rendet is figyelembe vessztik.

(3) A nyáti záľás előtt 30 nappal össze kell gyujteni a gyeľmekek elhelyezésére vonatkozó
igényeket, és a sztilőket, a gyermekeket fogadó óvodaról, annak műkĺiđésével kapcsolatos
lényeges kérdéselľő| a zźtrást megeIőzoen táj ékoztatjuk.

(4) A (3) bekezdés szeľinti zárva taľtás esetén, amennyiben a fogadó intézmény Szervezeti és

Mrĺkĺ'dési Szabá|yzatanak illetve a jelen Szęrvezeti és MtĺködésiSzabáLyzatnak ľendelkezései
jelentősen eltéľnek egymástól (különösen, a nyitva taľtás kérdésében) iĘy a két intézmény
külĺin megállapodásban ręndęlkezik, hogy a záĺva taľtás ideje alatt melyik, YdE! milyen - jelen
Szabáiyzattól - eltérő szabályok érvényesülnek.

A megállapodás tartalmttrőI a szülőket megfelelő módon _ pl. a hirdetőtáblźra l.orténo

kifiiggesztéssel - táj ékoztatni kell.

(5) A (4) bekezdés szerint szabtiyok szerint kell eljámi,haazirúézmény másik iĺtézmény
zárvatartásamiatt fogadja a másik intézmény gyeľmekeit'
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Intézményi nevelés nélkĺili munkanapok

(1) Intézményi nevelés nélküli munkanapok egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatjrĺk
meg, időpontját az óvodai nevelési év rendjére vonatkozó óvodai munkateľv hatźrozza meg.
Az időpontrő| az íntézmény megfelelő módon - pl. a hirdetőtáblán l.ľlrténő elhelyezéssel - a
nevelés nélküli munkanapok miatti zfuva tartást megelőzően legalább 7 nappal tájékoztatja a
szülőket.
Egýttal fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy a tájékonatást kcjvető 3 napon beltil, igénylik
e a gyeÍmek felügyeletét.

(2) Az (1) bekezdés szerint, igény esetén az ővođai nevelés nélküli munkanapokon
biztosítandó gyeľmek feliĺgyelet szfüségességérőI az intézményvezeto dönt, és amennyiben
azt indokol tnak tartja, gondo skođik a felügyelet bizto sításaľól.

(3) A felügyelet kérdésében hozott dĺjntéséről az íntézményvezeto az a|áitő ívek kiértékelését
kĺivetően, az intézményi nevelés nélkĹili munkanapot megelőzően legalább 3 munkanappal a
szül őket táj éko ztatj a.
(4) A felügyelet másik iĺxézményben is biĺosítható, ha az igények alacsony száma a|apjźn az
íntézmények közötti összevont feltigyeleti rendszer biztosítása is elegendő.
Ebben az esetben a zźrva tartást megelozoen 2 nappal kell tájékoztatĺĺ a szülőket, i|I. az
<isszevont felügyelettel kapcsolatos lényeges kérdéseket, külön megállapodásban kell
ľendezni. Az ételszállító céggel töľtént megállapodás szeľint 10 ft' alatt nem biztosít étel
kiszállítást.

(5) A (4) bekezdés szeľinti szabályok szerint kell eljámi' ha az intézmény másik intézmény
zźrvatartásamiatt fogadja a másik intézmény gyermekeit.

(6) Amennyiben a nevelés nélküli munkanap miatti zárvabrtástmegelőzo napig aszÚ.lokZĺ
Yo-a kéri, a feltigyelet biztosítás a kote|ező.

2.3. Az, óvoda munkaľendje

A munkavégzés általános szabá|yai

Minden munkavállaló kötelessége:
o Előirt helyen és időben, munkaképes állapotban, rendezett kiilsővel megjelenni és

munkaidej ét munkával tölteni.
o Munkájźń az elvarható szakértęlemmel és gondossággal' a munkájáľa vonatkozó

szabályok, előírások és utasítások szeľint végezĺĺ.
o K<jteles a munkaköréhez kapcsolódó előkészitó és befejező munkfüat elvégezni
o Köteles munkáját személyesen elvégezni
o A gyeľmekek kĺjzött végzett munkája közben nem folytathat figyelmét elterelő

tevékenységet. (p1. mobil telefonálás, beszéIgetés, egyéb)
o Gyermekcsopoľtot feliigyelet nélkül egyetlen percre sem hagyhat.
o Munkaideje alatt, munkahelyét nem hagyhatja el.
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2.3.1. A vezetők ĺóvodában való benntartózkodálsának ľendje
Az íntézmény nyitvatartási idején belül ľeggel 8 és délután 16 óľa kĺjzött az intézmény
v ezetőj ének, vagy helyette sein ęk az iĺtézményb en kell tartózko dni a.

A vezetők benntartózkodási rendj ét az óvoda éves munkaterve és munkaidő beosztása
tartaImazza, munkateľülettik<jn elhelyezett hirdetőtáblźnkozzé kelltęnni.

Ha a tartós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hianyzás, - két mrĺszakos
munkarend esetén - az egybeeső munkarend miatt az intézméĺy vezető vagy helyettesének
folyamatos benn tartótartózkođása az (1) bekezdés szerinti időszakban nem oldható meg, úgy
a helyettesítés rendjére vonatkozó l-es bekezdés alapjan, a |egmagasabb végzettséggel
ręndelkező óvodapedagógus látja el a feladatot, beszámolási kötelességgel.

Az alkalm azottzk óvodáb an való b ennt artőzko dás ának rendj e

(1) AZ intézményt ľeggel a munkaľend szerint 6,00 őtźra érkęző - azintézményvezető á|ta|

kijel<ilt _ dolgozó nyitja. Az intézményi biĺonsági kód aktivizźtlása és kikódolása a nyitós és

zĺáľós kollégfü munkak<jri feladata.

(2) 
^ 

bejźrati ajtókat 8,30 óráig taľtjuk nyitva, ezt követően előzetes je|zés esetén indokolt
esetben ügyeletes doIgoző,veszi át a gyermeket.

(3) Ügyintézés cé|jából idegeneknek, sziilőknęk, 7.30-15.30-í9 - az óvodatitkári szobában,

illetve a kiírt fogadó órákban az ériĺtett személyek által megjelölt helyiségben lehet

tartőzkodni.Ettőleltérőenkizźltő|ageLóreegyeztetettidőpontban.
Ügynokök nęm tartőzkodhatnak az épületben.

(4) 15,30 őrátő| az iigyeletes dolgozó nyit kaput, az épuletet 17.30-kor zźttjuk,

(5) A konyhában csak a HACCP szabályoknak megfelelő munkavégzés töľténhet, az ott
leltaľban helyezett eszközök kezelésére és mosogatás ľenđje szeľint'

(6) Az intézméĺy teľĹiletéľe és helyiségeibe az intézméĺ.rlyel jogviszonyban nem á1ló

személyek csak az intézłnény vezetőjének engedélyével léphetnek be, ill. taľtózkodhatnak ott.

(7) Aziĺtézmény egészteľületén tilos a dohanyzás! 1Általrĺnos Dohényzási Szabályok
1999. évl' XLII. törvény szerint aziĺtézméĺy Dohźnyzási szabá|yzatábanrész|etezve)
(8) Az intézméĺy teľületére behozott, az ővodaí e||źtáshoz nem sztikséges taĺgyakban
keletkezett klírokéľt azintézmény csak szándékos karokozás esetén felel.

(9) Az óvodába lépo szemé|yekaz óvodában elfogadott, hźnfuendbeĺszabźiyozott magataľtási

szabá|yokat kötelesek betartani, illetve a gyermekĹik jogszenĺ átvétele utźn a feliigyeletiik alá
kerĹilt gyermekkel betaľtatni, a weÍmekfü felügyęletéről tźĺvozásíg gondoskodni. Enől
ľészletesen a ht.zirend ľęndelkezik.

(10) A pedagógusok véđelmének érvényesítése éľdekében alkalmazható jogérvényesítési

eszközök pontosan ugyanazok, mint amelyeket az adott színfri jogfonás a konkľét
állampolgari, munkavállalői,kozalka|mazoI1i, pedagógusi , intézményi jogokhoz rendel.
A nyitvataľtási időn belülintézmény alkalmazottai heti váltásban dolgoznak.
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2.3.3. A gyeľekek ĺívodában való benntartőzkodásának ľendje

A gyeľmekek napiľendjét a csopoľtnaplóban rögzítjfü. Csoport <jsszevonás lehetséges
naponta:
lz3o- l73o
700Ą230 (csak rendkívüli helyzetben )
valamint az ővodaí szĹinetek idején, a gyermekek sztmlára biztosítva a taľtalmas és változatos
tevékenységet. .A csoportszobfüban, egyéb helyiségekben csak felnőtt felügyelete mellett
taľtózkodhatnak gyerekek.

2.4.T áx o|maľadás, ľendkívüli távolmaradás

A távolmaľadást a dolgozó minden esetben kiiteles jelezni.

2..4.I. 

^ 
v ezetőt alkalmazottak távolmaradása

AkadáIyońatása esetén az intézményvezeto helyettesítését teljes felelősséggel az ővodában az
iĺtézméĺyvezetó _ helyettese |átja e|, a vezető kizźttő|agos hatáskĺirébe tartoző Ĺigyek
kivételével.

Az irĺtézményvezető tartós távolléte esetén a tagóvoda helyettese |źtja e| a vezetói
feladatokat.

Az iĺtézményvezeto és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az intézméĺyvezeto
á|tal k ásb an adott me gb ízás a|apj źn töľténik.

A (3) bekezdés szerinti megbízás hianyában az íntézményvezető a legmagasabb szo|gáIati
idővel rendelkező, határozatlan idoľe kinevezett pedagógust, ennek lllanyźĺban az íĺtézményí
titkáľt bízhatjameg.

A reggel 6,00 óľától 8,00 óráig, ill. 16,00 őrátő| 17.30 őráigterjedő időbęn avezętó
helyettesítésének e||átásábanközremfüödnek a munkaľęnd szeľint ezidőbęnmunkát végzo
neve1ők.

Az óvodapedaeóeusok helyettesítési rendj e:

Atávollévő óvođapedagógust, elsősoľban asajátcsopoľtjában đo|goző óvodapedagógus
helyettesíti.
Egyéb alka|mazoÍtak helyettesítési ľendje: A távollévo alka|mazottat elsősorban a vezeto,
vagy helyettes által jelölt személy helyettesíti.

Hosszantaľtó távollét esetén a tęrheket aľányosan kell megosztani.
A távolmaľadást a dolgozónak, munkakezdés előtt |egalźlbb 1 óľávaljelezni kell avezetőnek,
(kivételt képez a baleset, vagy eszméletvesztés) és óvónő esetében a csoportpárnak, dajka
esetében a vele egy mrĺszakban lévő kolléganak.
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2.4.2. A gyerekek távolmaľadása

Ha a szülő gyermekét bármely ok miatt nem kívánja ővodábahozti, az első napon bę kell
jelentenie az ővőnőnęk,i||. az irodában tartőzkođő felelős személynek.

Ha a gyermek távolmar ađása előre nem láthatő (p1.: betegs ég), ań,legkésőbb 830 óľáig bę kell
jelenteni. Ezenfe\tétel betartása esetén a gyermek szźlmźra a kĺjvetkező naptól nem ľendeliink
ebédet, és ahiáĺyzások a következő hónapban j őváírásra kerülnek.

A fenti két esetben a gyermek mulasztása igazo|t. Betegség esetén oľvosi igazolással lehet csak
óvodába hozni a gyeľmekeket!

A hét napot meghaladó huzamosabb távollétet - anyźri időszak kivételével - az ővodavęzető
(a sziilő íľásos, indokolt kérésére ) engedélyezhet.

Ha a távolmaradást a szülő nem igazolj a, amulasztás ígazoLat|an.

A gyermeket kéľelemľe' - ha családi köľĹilményei, képességének kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja, - az ővoda vezetoje felmentheti az ővodai nevelésben való részvételtől.
Eń" a snJIő íľásban kérheti az őv o đa v ezetoj éto|.

Az ővodaí elhelyezés megszűnésének esetęi:
- megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyeľmeket másik óvoda átvette, az átvéteLnapjaĺl
- a szülő írásban bejelenti, hogy a gyeľmeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon,
óvodai beťrzetési hátralék miatt,
- a gyermek iskolai felvételének napján,
- a gyeľmekęt nęm vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napjźn, amelyben a

nyolcadik életévét betölti,
- ha a gyeľmek a jogszabályban meghatározottnál (7nap) t<jbbet van távol igazo|atlanuI a

foglalkozásokon, a jegyző a szülő kéľelmére engedélyt adott a gyermek óvodából töľténő

|<lmarudásźra.
Az ővodator|i az óvodások nyilvántartásából ań' a gyermeket, akinek ellátása a jogszabályok
szerint megszänik.

2.5.Címeľ haszná|at, Iobogózási ľend

Az óvoda ktiteles névtábláján Magyarország címeľét megielentetni. A k<izépiiletek fel
Iobogőzásának egyes kéľdéseiről szőIő 132l200.(V[.14') koľmanyrendelet előírása szerint a

középületeken, így az ővođa éptiletére ki kell ťuzĺĺ anemzett színuzász|őt. Az
ĺĺtézményvezető kĺitelessége, hogy gondoskodjon azászlő tisztźntartásaról, karbantartásfuő|.

2.6. Az ĺóvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumainak használati ľendje

(I) Az óvoda, helyi pedagógiai progľarĺlját, szewezęti mfü<jdési szabáIyzatát,hźzirendjét egy-

egy példányban elhelyezi az ővodavezetői irodában. A dokumentumok honlapunkon
nyilvánosak, a szülők időpont kéľésével papíľ alapon is megtekinthetik fogadó óra keretében.

2) Tájékoztatás adható a sziilői &tekezletek alkalmával is.

(3) A gyermekek beiľatkozásakor az óvodai házireĺdet a sziilővel megismeľtetjiik, és a
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megismerés tényét aláírásukkal ĺgazoljek.

A szakmai dokumentumok vezetésének rendjét a Helyi Pedagógiai ProgľambanszabáIyozblk.

2.7. Az óvodai étkeztetés bĺztosítása' téľítési díjak befizetési ľendje

Általános szabályok

(a) étkezési térítési díjak egy naprajutó összegérőI a szülőket a hirdetőtáblán elhelyezett
éľtesítéssel kell táj ékoztatni.

(b) Étkezési térítési díj fizetési kedvezmények mértékét és igénybevételtik módját a
Józsefuaľosi onkoľmányzat - rendeletben szabályozza és annak taľtalmaľól az intézméĺy
megfelelő módon tájékoztatja a szülőket.

(c) Befizetési és pőtbeťĺzetési napok jegyzékét a szülők a nevelési év elején megkapjfü) ezen
kívül minden hónapban az időpontot aziĺtézmény hirdetőtáblájara is kifiiggesńéstekeľülnek.

(e)Pótbefizetés napja a befizetési napot követő héten vgyanazon munkanapon (15oo-

1700őrźĺig1, amelyről - i|l. az ettől eltérő esetekĺől - a szülőket ugyancsak a hiľdetőtábla útján
kell táiékoztatni.

Hiányzás esetén az étkezés lemondása

Hiźnyzás esetén a gyermek részére biztosított étel a Íĺźnyzás első napján az étkęzés
időpontjában elvihető, többi napokon szu|o az étkezést lemondhatja mindennap 8.30 őráig az
intézmény titkáľnál, vagy az eÍÍe a cé|ra a hirdetőtáblan kifiiggesztett füzetben. Lemondás
łrirányában a szülő a térítési díj visszafizetésére nem taľthat igéný.
ovođa szervezeti egységben a lemondás a következo napto| érvényes és a kĺjvetkezo havi

befizetéskoľ iľható j óvá.

A teljes hét lemondása a megeLőzőhétpéntekén 8.30 óľáig tĺjrténhet.

TéľÍtési díj beÍizetés elmulasztása esetén:

Azintézményvezető megszĹintethetí azintézményben való elhelyezést, ha haľomszori íľásbeli
figye|meńetés ellenére önhibájából két hónapot meghaladő fizetési hátralék keletkezik.

A'z (I) bekezdés szerinti első figyelmeztetést, a beťlzetés elmulasztását k<ivető 15 napon
belül, a második ťlgye|meńetést, az elsőt kĺjvető 15 és 20 nap közc}tt kell elktildeĺi, a
harmadik ťlgye|meńetést, a másodikat kĺivető 8 napon belül kell a szĹilőnek elküldeni írásban.

A renđszeres gyeľmekvédelmi támogatásban részęsülő gyermekek esetében a szĹilő köteles az
étkezés beťrzetési napokon a|áirásáva| megľendelni gyeľmeke ebédjét. Megrendelés hianyában
csak a kĺjtelező óvodai nevelés idejére tarthat igéný(napi 4 őra) de étkezési ellátást a gyermek
nem kaphat.
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2.8. Az óvoda szolgáltatásai

Téľítésmentes és díjazás ellenében biztosított köznevelési feladatok

(1)Az önkoľmányzat źtlta| fenntaľtott óvodában téľítésmentesen biztosított köznevelési feladat:
a) Az ővodaifoglalkozás
b) A heti kötelező időkeľet teľhére a beilleszkedési' tanulási és magatartási nehézséggel

küzdő és sajátos nevelési igénytĺ gyermek szánźra szervezętt foglalkozás,
c) A gyermekek ľendeletben meghatáĺozott egészségfejlesztése, a kotelezó ľendszeres

egészségügyi felügyelet,
d) A fejlesztő nevelés-oktatás,
e) Gyógypedagőgia tanácsadás,

Đ Fejlesztő felkészítés és tehetséggondozás.

(2) 
^ 

gyermek az igénybe vett étkęzésééľt a gyeľmekek védelméľől és a gyĺĺmiigyi
igazgatástől szóló |997. évi )ooil. töľvényben meghatározottak szerint térítési díjatťtzet.

(3) 
^z 

iĺtézmény szülői szervezete (közösség) meghatźrozhatja ań. a legmagasabb ĺisszeget,
amelyet a nevelési-oktatási intézmény źital szervezeff, nem ingyenes szo|gźitatások körébe
tartoző pľogram megvalósítasźnźi nęm lehet tullépni. Ezek pl. szíĺlházbérlet, belépők,
kirándulások, úszásoktatás, stb. )

(4) A fenntartő határozza męg azokat a szabźtIyokat, amelyek alapjtlĺ az ővoda vezetője dönt:

a) A rendeletben meghataľozottakon kívĹili további térítésmentes ellátásról,
b) A térítési díj összegéről,
c) A szociális he|yzet alapjźn adható kedvezményekről,
d) A befizetés módjáľól.

A külső személlyel szervęzętt fog|a|kozásokat, valamint a vallási, hitoktatási ĺeveléshez az
íntézményi nęvelési időn kívül az intézményvezető által kijelölt csoportszobélk, egyéb
helyiségek (toľnaszoba) állnak rendelkezésre.
A nevelési intézményben folyó hit-és vallásoktatás idejének és helyének meghatáĺozásźlhoz

be kell szętęzní a szĹilői szewezet véleményét.
Az (1) bekezdésben foglalt esetben afog|akozást taľtó nevelő, illetőleg az egyház képviselője
felel a csopoľtszoba, egyéb helyiség hasznźiatáért.
A foglalkozźsra azokat a gyermekeket lehet elvinni, akikÍől szülői írásbeli engedélye van a
szo|gźt|tatőnak, és eľről névsoľt ad le a szolgźitatást vezető személy az énntett csoportok
óvónőinek.
A gyeľmekek tisszegýjtéséľől, és csopoľtokba való biĺonságos, jogszerú visszajuttatásaľól a
házírendet betaľtva köteles eljáľni a foglalkozźs szewezóje.
A foglalkozásra átadott gyermekek felett a felügyeleti jogot a foglalkozás vezetője gyakorolja,
és a szolgáltatás minőségéért is egy személyben felel.

2.9. Az ĺívoda műkiidtetésének, üzemeltetésének biztosítása

Az intézmény mfüödtetése, üzemeltetése a Józsefu aľosi Intézményműködtető Központon (

1084 Budapest Baľoss utca 84) keresztültörténik, ľészletes feladatokat a Mfüodtetési és

Munkamego sztási megállapod ás tarta|mazza
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3. Azóvoo,t SZERrrEZr.Tľ'' És vľznľÉsn

3.l. Az óvoda vezetőségének tagiai, jogktirei, felelősségeĺ

Az ővodavezetoség konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal bír és dönt
mindazokban az ügyekben, amelyeket a vezętő szfüségesnek taľt.
Tagjai azintézményvezeto, helyettese, szakmai munkakĺizösség vezető, a minőségi kor
vezetője és a közalkalmazottí tanács elntjke.
Yezetői éľtekezleten beszámolnak a kiemelkedő teljesítményelaől, hianyosságokľól,
problémákról, valamint azok megoldási módj aľól.
Avezetó és helyettes kapcsolattaľtása folyamatos, a szĹikségletnek megfelelő rendszeľességgel
taľtanak megbeszéléseket
(|) Az óvodában fogla|kańatott vezetők és szakalka|mazottak Létsztrnát a 20|1'évi CXC.
törvény 1.sz melléklete taľtalmazza: - 1 fő óvodavezető

- 2 fő óvodavezetó - helvettes

(2) 
^ 

2011.évi CXC. törvény Z.sz me||éklete taľta|mazza a nevelő _ és oktatómunkát
közvetlenülsegítőa|ka|mazoÍtakfinanszírozott|étszámát:
1 fő óvodatitkár
8 fő đajka(csopoľtonként 1)

2 fő gondoző és takarító (3 óvodai csopoľtonként 1 fő)
2 fł3 peđagőgiai asszisztens (3 óvodai csopoľtonként 1 fő)

(3) A 20II.évi CxC. tcirvény 3.sz melléklete taľtalmazza az óvodapedagógus munkaköľben
a|ka|mazhatópedagógusvégzettségelőítását.

(4) A 2}II,évi CXC. törvény 4.sz melléklete tartalmazza a csopoľt létszámok meghataľozását
(minimum: 13 - maximuĺn: 25, źtIag: 20 fő)

(5) A 2}II.évi CXC. törvény 5'sz melléklete taľta|mazza az ővőnoi |étszálm szémítási
e|őírásźi, amely aIapjźn a fenntartó dönti el a finanszíľozhatő létszámokat.

(6) A munkáltatói jogokat a 2012. évi I. t<ĺrvény a Munka törvénykönyvérol (Jj lr,ĺt.;

szabźl|yozza, melyet a |992. évi )o(I. törvénnyel egybe szerkesztettek és a 1992. évi X)oilI.
Törvény (Kjt.) és végľehajtási ľendeleteit figyelembe véve, az ővodavezető gyakorol
egy szeméIyi felelő s séggel.

(7 ) 
^z 

inÍézméĺy egy szerv ezeti egységb őI áII, melyet az intézményv ezető egyszemélyi
felelősként vezet.

a) Kĺjznevelési intézmény vezetője: A nemzeti köznevelésľől szóló törvény 68. $ (1)
bekezdése szerint

b) Yezętobeosztások:
Y ezető beosztásúak: munkaktjzösség v ezetők

c) Alkalmazotti közösség azővođźhan foglalkońatottvalamennyi közalkalmazott.
d) Nevelőtestiilet: az ov odapedagógusok alkotj ák.



20

e) Szakmai munkakcjzösség: azonos szakmai fęladatok eLlźtásźrahozzákIéte az
óvodapedagógusok.

Đ ovodatitkĺĺľ: Az óvodavezetőhoz közvetlenülbeosztott lJgyintéző, feladatait
munkaköri |eír ása hatźr ozza me g.

(8) Az óvodai feladatokat ellátó szewęzętí egységek szakrnai szempontból ĺinállóak,
tevékenységfüet a rájuk vonatkozó jogszabá|yok, szakmai előíľások alapjtn látják el.

(9) Az óvoda egységes szervęzeti rendszeľű intézmény, melyet az íntézményvezető vezet, és

amelyben elktilönült szervęzęti egység nem működik.

(10) A jogszabźiynak, szakmai előíľásoknak megfelelőenazintézményen beliil elkĹilonült
feladatuknak megfelelően ľészleges ĺinállósággal, ill. sajátos feladatokkal és jogosítványokkal
rendelkezik:

o óvodavezető-helyettes
o nevelőtestiilet,
o munkaközösségek,
. pedagógiaiasszisztensek
o dajkák,
o takarítók

(1l.)Kozalkalmazotti közösség tagjainak fęladatait a munkaköľi leírásuk tartalmazza,
melyben foglaltak betartása kötelező érvéný mindęn kcjzalkalmazotttészére.

3.2. 
^vezetőkköziitti 

feladatmegosztás, vagyonnyi|atkozati kötelezettség

Azintézmény élén azintézményvezeto á11, akit tagóvoda vezetó helyettes segít azintézmény
vezetésével összefüggő feladat megosztásában

Azintézményvezető

A (Nkszt.) 67. $ (l) bekezdésében található azintézményvezetői megbizás feltételrendszęre,
és ennek 3. sztlmís,mellékletében felsorolt iskolai végzettség, sza\d<épzettség előírása.

Az (Nkt.) 69. $ (1)-(6) sorolja fel a köznevelési intézmény vezetője hatáskörébe rendelt
felelősségeket, jogkĺĺröket és jogosultságokat. Az intézményvezęto az intézményben dolgozó
pedagógusokkal rendszeres kapcsolatot tart a nevelőtestületi éľtekezleten, illetvę
fog|a|kozźtsok látogatása kapcsán. A technikai dolgozók kĺizösségével kapcsolatos vezętói
feladatábanatagintézméĺyvezető-helyettessegíti.
Az intézményvezető munkájának a nevelőtestület, Ílletve a szülői kiiztisség á|ta| tőrténő
értékelésének elj áľásľendj e:

A Q.{kszt.) 69.$. (4) bekezdése értelmében: A nevelési-okÍatási intézményvezető munkáját a

nevelőtestiilet és a szülők közössége a vęzętói megbízás második és negyedik évében
szemé|yazonosításra alkalmatlan kérdőíves fęlméľés aIapjźn éľtékeli. Az országos pedagógiai
_szakmai ellęnőrzés az intézményvezető munkájĺának ellenőrzése és értékelése soriín a
kérdoíves felmérés eredményét is figyelembe veszi.
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(I) Az óvo davezető al apvető felel ő s s é ge, fe|ađatai:
Az óvodavezeto az intézmény egyszemélyi felelősségú vezetóje, tevékenységével felelős az
óvoda szakszera és törvényes múködésééľt.
Alapvető feladata a pedagőgiai irányítás, személyzeti-munkáltatói, gazdáIkodási és tanügy
i gazgatási feladatok el l átás a.

Felelősségi körében gondoskodik a nevelő-oktató munka tźrgyí, személyi és szewezetí
feltételeiről.
Végrehajtja a Józsefuárosi onkormanyzat Képvíselő-testülete és polgáľmesteľę _ mint
munkáltató źl|tal meghatźrozott feladatokat, közremúködik a fęnntaľtói döntésęk
előkészítésében.

o Előkészíti, megszetvezi az óvoda pedagógiai pľogramjĺĺnak elfogadását, elkészíti vagy
elkészítteti, nevelőtestületi döntésľe előterj eszti a pľogIam tervezetét, majđ a szülői
szervezęt véleményezési jogát biztosítva a nęvelőtestiilettel elfogadtatja.

o Elkészíti az évęs munkatęrvet és ań. a nevelőtestiilettel elfogadtatja.
o Előkész íti, ahlJa|tzálj a, illetve elkészítteti az intézmény belső szabźiy zatait.
o Előteťeszti a hźzireĺdet, sZMsZ-t, gondoskodik annak megvitatásaról és

egyetértés sel való elfo gadásaľól, j óvahagyásról.
o A nevelőtestiilet véleményének Íigyelembevételével megszervezi az óvodai

csopoľtokat.
. osszehangolja és jóvahagyja a csoportok napirendjét.
. Tźiékozódik, majd javaslatot tesz az óvoda nyari és téli sziineteltetéséhez, a nevelés

nélküli munkanapok taľtalmanak megszerv ezéséhez.
o Megszervezi a gyermekek óvodai felvételét. Felvételi és előjegyzési naplót vezet.

Napľakész en vezeti az ővoda t<ĺrzskcinyvét.
o A gyermekek nevelésével kapcsolatos, a jogszabályokban meghatáĺozott feladatainak

eleget tesz.
o Gondoskodik a nevelőtestiileti éľtekezletek megszervezéséroI, biztosítja a

nevelőtestiileti döntések megfelelő előkészítését, az intézményen beliili
infoľmációaľamlást.

o Biztosítja, hogy valamennyi nevelő megismerje a legfontosabb központi és óvodai
dokumentumokat, e||enorzi ezek előírásainak éľvényesiilését, a nevelőtestületi
hatáĺ o zatok vé gľehaj tását.

. Támogatja az óvodapedagógusok tervszeľíĺ és folyamatos ĺinképzését, elősegíti aztĄítő
és koľszerií törekvések kibontakozását.

o Biztosítja az óvodapedagógusok kĺitelező továbbképzésének teljesítését a
tovttbbképzési progľam és beiskolazási tervben elfogadottak szerint.

. Ellenőrzí a nev elomunka színvonalának és eredményességének alakulását.
o A vezetők és felelősĺjk beszámo|ői aIapjźn nevelési év végén ľendszeresen, valamint a

munkatervben meghatźtrozott alkalmakkor kiilön is értékeli, illetve éĺtékelteti a
nevel őte sttil et munkáj át, az értéke|ést velfü elfo gadtatj a.

o Biĺosítja a munka-éstíizvédelmi előírások betaľtását'
o Biaosítja és megszervezi a gyermekek rendszeľes egészségügyivizsgá|atát.
o Felel a gyermekbalesetek mege|ózéséért,
o Felęl anemzeti, hagyományőrző és pedagógiai progĺamban előíľt tinnepek, tinnepélyek

méltó megszerve zéséért,
o Felel a gyeľmekvédelmi feladatok megszervezéséért,
C Yezetőtársaival meghatfuozott munkamegosztás szeľint el|eĺorzi a munkataľsak

munkáját.
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. szeÍvezi a szĹilői k<iz<ĺsséggel való kapcsolattaľtást.
o Felel a pedagógus etika normáinak behrtásáért és betartatásáért.
o Gondoskodik mindazon feladatok végzéséro|, melyet jogszabá|y, illetve a fenntartó

<lnkormanyzatazintézményvezetőhatáskörbeutal.

Személyzeti - munkáItatói feladatokat lát el:

o Elkészíti az ővoda munkaeľó.gazdáIkodási tervét, annak alapján a betöltetlen
állásokľa p ét|y źnatot hirdet, é s leb o nyo |ítj a a p áIy źnati elj ĺíľást.
Kültin jogszabályban elóírt feltételek szerint kinevezi az óvoda đolgozóit,
gyakoľolja felettiik a munkáltatói jogk<iľt.

o Elkészíti, az ővodavezetőségével és az ővodapedagógusokka| egyezteti a nevelők
és a különböző felelősök munkaköri leírását, és ha szükséges módosítja azokat.

o Elkészíti a dolgozók munkabeosztását.
c Lefolytatja az alkalmazottak foglalkoztatására, élet-és munkakörülményeire

vonatko zó dtjnté seknél j o g szabál y á|ta| e|ő írt e gy eńeté s eket.
o Ellenőrzi a đolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvantanások vezetését.
o A dolgozókkal és a gyermekekkel kapcsolatos információkat az adafuéđe|mi

törvényrendelkezései szerint megőrzí.
o Gondoskodik a munkafegyelem és a t<lrvények megtaľtásźtő|, a munkaviszonyát

vétkesen megszegő dolgozók törvényes felelősségľe vonásáľól.
o Gondoskodik a szak'rnai ellenőrzések'rol, az egyes a|kalmazottak munkájanak

értékeléséľől, együttmúk o ďik az ellenőrzést v égző külső szakétővel.

Ügyintézés, tanĺigyi nyÍlvántartási feladatok:
o Szewezi az ővođaügyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabá|yok szerint.
o Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai

intézkedéseket, ezekľől naprakészen tájékoződik és intézkedik a jogszabályok
nevelőtestületben való megismertetéséľől és végľehajtásáľól.

o A hivatalos ügyintézési határidőn belül válaszo| a hozzá érkezett gyermekeket,
szülőket és a közalka|mazottakat érintő kérdésekre.

o Biztosí tja az adatszo|gáItatási kötele zettség telj esítését.
o Az ővodához étkezó ügyiratok naprakész iktatásáľól gondoskodik, és megszewezi

azok megfelelő hataĺidőn belül ttjrténő elintézését.
. Gondoskodik az kattźtri terv elkészítéséľől a szabá|yok szerinti iratkezelés

érdękében, elrendeli és ellenőrzi az iratok selejtezését.

Műkiidéssel, gazdálkodással és költségvetéssel kapcsolatos feladatok:

. Felęlős az íntézmény költségvetésének tervezéséért, végrehajtásáért, betartásáért,
fe|ę| az ezze| osszefiiggő beszĺímolók, mérlegek valós taľtalmáért.

o Fęlelős a normatíva igénylés és elszámolás feladatainak e||átásáéÍt, a
jogszabá|yokban meghatáĺozottak alapján a nyilvántaľtások naptakész, valós
v ezetéséért' a p onto s adatszoIgźitatásért, a hatźndők b ętartásáért.

o A fenntaľtó jőváhagyźsa utźn az e|fogađott eIőirányzatok alapjan szervezi meg a
munkát.

. Felelős a Józsefuarosi Intézményműkĺjdtető Központ vezetőjével egyĹitt a
kaľb aftartás i teľv elké szíté s é ért, vé gľeh ajtásáért.
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. Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretében az íĺtézmény takaĺékos
gazdźikodásaľól.

. Évente beszámol a költségvetés teljesítéséről a fenntaľtó, illetve a belső
szabá|y zatok ľendelkezései szerint.

. Gondosanorzi, és takaľékos gazdálkodással gyarapítjaíntézménye vagyonát.
o Biztosítja, hogy a költségvetési szerv mfüĺĺdése és gazdálkodása soriĺn megfeleljen

a gazđaságo sság, hatékonyság és eľedményes ség követelményeinek.

Ktizvetlen munkakapcsolatok:

o Az óvodavezető vezetési feladatait az ővodavezető helyettessel együtt gyakorolja.
A munka és felelősség-megosztásról munkaköri leírásban rendelkeznek.
Helyettesével köztisen elkészített ľend szeľint taľtózkodik az ővođábart. EgyĹittesen
felelősek azért, hogy intézkeđéseiket összehangoljfü, minđen lényeges eseményľől,
tigyrő l egymást kĺilcsĺinö sen táj ékoztas sak.
Szoros kapcsolatot taľt fenn:

o Az óvodan belül: a szakmai munkaközĺjsségekkel,
o Az óvodán kívül:

a fenntaľtó il letéke s v ezetój év el, bi zott ság aiv aI,
a Polgármesteľi Hivatal ügyosztályaival, irodáival, a szülői szeľvezetekkel,
a szülőkkel , az ővoda érdekében létľehozott a|apitvźny kuratóriumával,
a kerületben mfüĺjđő többi kcjzoktatási, kultuľális, szociális intézménnyel,
apedagógiaisza7<rnaiszolgźitatźlstvégzőintézetekkel,
az ővodáttámogató helyi tĺíľsadalmi szervezetekkel,
az önkorm źny zati gazdaságí taĺsaságokkal.

ovo davezető.helyettes

(l) Az óvodavezető - helyettes az óvođavezetó akadá|yoztatása esetén korlátozott jogkörben _

el nem ha|aszthatő ügyek intézésével _ e||átja az ővođavezető helyettesítését.
Az ővodavezeto tartős távollétében teljes jogkönel helyettesíti az ővodavezetőt. Tartós
távollétnek minőstil a két hetet meshaladó távollét.

(2) Kozremfüĺjdik:
. a nevelőtestĹileti és a|ka|mazotti értekezletek előkészítésében.
. megrendelések ęlőkészítésében
o költségvetés előkészítésében,

o E||átja az ővoda gazdasźryi ügyeinek vezetéséveI összefüggo rábízott
feladatokat.

o leltźrozás, selejtezés és értékesítés bonyolításában,
o az ővodai hagyományok orzéséve|, az iinnepélyek szeľvezéséveI kapcsolatos

fel adatok el|átásáb an'
. ha egy gyęnneket veszélyeńető tényről értesiil, a gyeľmekvédelmi felelőssel és

gyermekjólétí szolgźtlattal együttműkĺldik, ľészt vęsz az esetmegbeszéléseken,

(3) Közvetlenülvégzi:
. szervezi és iľányítja az óvodai nevelőmunkát kozvęt|enül segítő dolgozók

(daj kák) (pedagógiai asszisztensek) munkáj át,
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. ahelyettesítés-kijel<jlését,

. aszabadságolási terv elkészítését névre szőIőan,
o éves munkaidő beosztás elkészítését,
o helyettesítések éstulórfü nyilvantartásánakellenőrzését,
. belső ellenőrzések ellátását

(4) Felelős:
o ahźzitovábbképzések szervezéséért,
o (amennyíben mfüödik) a szakmai munkaközösségek mfüödési feltételeinek

biztositásáért'
o a sztilői munkaközösség működésének segítésééľt,
. a pedagógiai munka el\enőrzése sorĺĺn gondoskodik a dajkrík ilyen iľáný

munkáj anak ellenőrzéséľől, a helyettesi feladatot ellátó óvodapedagó gusok
munkáj anak ęllenőrzéséről.

(5) Részletes feladatait a munkaköri leírása hattrozzameg.

Atagintézmény vezető helyettes az ĺóvodaÍ szervezeti egység helyettes vezetője.

Az intézményvezetó az őt, megillető jogokat esetenként, vaw az ügyek meghatáĺozott
kĺjrében helyetteséľe,vagy azintézmény más alkalmazottjźlraéún:htnhatja,

A tagintézm ény vezető-helyettes feladata :

o Mint a vezetés tagsa, felelős a tagirtézményben az ovodapedagógusok, nevelő
és oktató munkát közvetlęnül segítő és egyéb a|ka|mazottak munkájáért.
E|végzi azokat apedagőgiai és egyéb feladatokat, amelyet az ővodavęzetó
munkaköréb en me ghatźr oz.

o Tájékońatástađ a vezetőnek atagintézményben dolgozók munkájaról, a
gyermekek fejlődéséľőI, az előforduló problémĺákľól és eredménye|<rő| az
intézményben sziikségessé vált j avításokról.

o A működéshez sziikséges eszkĺiztik beszeľzésével kapcsolatos igényekľől.
o A tagintézmény vezető _helyettes megbízásakor a nevelőtestület véleményezési

jogot gyakorol
o Az intézményvezető, és a tagintézményvezető-helyettes belső ellenórzése

kiterjed a pedagógiai, ügyviteli, munkáltatői és gazdasági feladatokľa.
o A feladatok és jogktlr<ĺk megosztását a belső ellenőrzési szabáIyzat és a

munkakĺiri leírás tartal mazza.
Az óvodavezető a tagóvodai intézményvezető helyettesre ruházzamégz

o Az egészségügyi kcivetelmények betartását és betaľtatását, ellenőrzését
o A |ęItfuozás előkészítésé1
o A helyettesítések megszewezését
o Szabadságolással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat

Azintézményvezető.helyettes ľészletes munkaktiľĺ fe|adatait munkaktiri leíľása

Va gyo n ny ilatkozat-tételi kötelezetts é g :

A 2007. évi CLII. törvény (továbbiakban: (Vnýv.) a|apjan vagyonnyilatkozat-téte|i
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kĺitelezettség terjed I<l azoWaa dolgozókĺa akik:
o Javaslattételre, dĺĺntésre vagy ellenőrzésre jogosultak;
o Feladatai e||átása sorĺín költségvetési vagy egyéb pélueszkozcik felett, továbbá az źilamí

vagy önkormźnyzatí vagyonnal gazdálkodik.
A (Vnyw.) 9$ - ban foglaltakban tartalmazzźi< a vagyonnyi|atkozat-tételi kötelezettség

megszegésének j o gkövetkezményeit.
A nyilatkozattételi kötelezettség időpontja egyéb rendelkezés hiányáball adoĹt év jrľúus 30-a.
A Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda dolgozói közül vezetői beosztásrĺ dolgozók kĺjľére
terj e d ki a vagyonny í|atko zat-téte li kötelezettsé g :

- óvodavezető
- őv o dav ezető-helyettes

3.3. A nevelőtestület műkiidésének ľendje

(1) A nevelőtestület szerepéről, jogaiľól a (Nkszt.) 70. $ rende|kezik.
A nevelőtesttilet külön jogszabályban meghatáĺozott jogosítvanyokkal ľendelkező testiilet,
amely a nevelési intézmény pedagógusainak kĺizössége, nevelési kérdésekben az intézmény
legfontosabb tanácsadó és hataľoző szer:łe. A nevelőtestület tagsa az óvoda valamennyi
pedagógusa.
(2) 

^ 
nevelőtestület nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény mfüödésével kapcsolatos

tigyekben, valamint a ĺemzeti köznevelésľől szóló törvényben meghatźrozott kérdésekben
dĺintési, egyebekben véleményező és j avaslattevő j ogkönel ľenđelkezik.
A nevelőtestĹĺlet tagjainak ľészletes feladatait a munkakĺjri leíľások tarta|mazzźů<.

(3) Nevelőtestiilet döntési jogkĺirébe tartoző ügyek:
o pedagógiai progľam elfogadása
C SZMSZ elfogadása
o Intézményi éves munkaterv elfogadása,
o Az intézmény munkáját átfogó elemzések, éľtékelések, beszĺímolók elfogadása,
. Továbbképzési program elfogadása,
o Nevelőtestiilet képviseletében eljaró pedagógus |<lváůasztása,
o Házirend elfogadása,
o Fegyelm ezésí, juta|mazási szabályok intézményi ľendj e, panaszkezelés,
. Szolgáltatások, renđezv ények, progľamok beépítés e az íntézmény rendj ébe,
o Intézméĺyvezetői pá|yźzathoz készített vezetési pľogĺammal összefüggő szakmai

vélemény 1artalmtnak el fo gadás a
o Jogszabályban meghatźrozott más ügyek

(4) A nevelőtestĹilet véleményt mondhat, illetve javaslatot tehet az alábbi kérdésekben:

o A nevelésĹoktatásiintézmény mfüödésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
C Az intézmény bervhazási és fejlesztési terveinek elképzelésében,
. óvodavezető-helyettes megbízása e|őtĺ, illetve a megbízás hataľozott idő előtti

visszavonása előtt,
o Költségvetésben sza|łnal célokra rendelkezésre á||ő pénzeszkozok

fe|hasznáItts ának me gÍerv ezés éb en,
o Csoport- és csoportbeosztásrő| az ővođavęzetői döntés előtt, ha nincsen szakmai

munkaközösség,
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o További egyéb jogszabáIyban meghatározott ügyekben.
A nęvelőtestiilet tagjainak részletes feladatait a munkakĺiľi lęíľások tartalmazzák.

A n ev el ő tes tület fela d atkö r éb e tartoző ĺi gyek átruházás a

A rrevelőtestiilet lratásköľének gyalĺoľlási jogát fenntaľtja, jogszabályban biztosított
hatásköreinek gyakoľlási j ogát ĺem ruházza át.

Az ĺóvodapedagĺógusok ktitelességei és jogai

(1) A (I{ksĺ.) 62.$ (l) tartalmazza a pedagógusok alapvető feladatait, és a neveléssel,
oktatással kapcsolatos kötelességeit.
(2) 

^ 
Gyerek. Viľág Napkiizi otthonos óvodában minden alkalmazott a Gyeľek-Virág

eímen jóvráhagyott helyi pedagógiai pľogramban leírtak szeľint kĺjteles a gyermekek nevelését,

és oktatását ellátni, az e|lhez a|kalmazott dokumentációt adott hatźľrdó betartása mellett
vezetni.
(3) Ezze| összefüggésben kötelessége külĺjnĺjsen, hogy gondoskodjék a gyermekek
fej lesztéséľől, képességeik, adotts ágaik kibontakozt atźsárő|.
(4) A kĹilönleges bĺánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szfüség szerint
együttműködjön a nevelést, oktatást segítő más szakembeľekkel, a báľmilyen oknál fogva
hátrányos helryzetll gyeľmek felzárkőzását elősegítse, és a fej|esztésľől a dokumentációt
vezesse' a pedagógiai pľogľam vizsgáIati, méľési feladatait e|végezze, dokumentálja, sztikség
szerint a szülőket fogadó óľán tájékońassa, és kęzdeményezzę a gyermek további vizsgźůatát,
ha ezt avizsgáIati eredmények indokolják.
(5) A gyermekek testi-lelki egészségének fejlesztése, megóvása érdekében tegyen meg minden
erőfeszítést; felvilágosítással, munka. és balesetvédelmi előíľások betartásával és

betartatźsáva|, a veszélyhelyzetek feLtźtrásźxal és elharítźsźxa|, a szulő _ és szfüség szeľint
más szakemberek _ bevonásával.
(6) A gyermekek, a szülők és munkataľsak embeľi méltóságát, és jogait marađéktalanul
tiszteletben tartva végezze munkáját, és a panaszkeze|és belső ľendje szerint tegye meg
intézkedéseit.
(7) Tegyen meg mindent önképzéséért, és minđen év maľcius 10-ig íľásban ađja |e az
intézményí pedagógus-továbbképzési terv ęlkészítéséhez továbbtanulási, képzési szźnđékźt. A
helyi pedagógiai progĺamban e|óirt követelmények szerint igazodjon képzettsége aZ

intézmény magas abb színvonalú célj ainak eléré séhez.
A hétévenként legalább egy alkalommal _ jogszabályban meghatźrozott _ továbbképzés
elmulasztása esetén munkaviszonya megsziintethető alkalmatlan jogcímen felmentéssel.
A Pedagógus II., Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. fokozatból eggyel alacsonyabb
fokozatba kerül visszasorolásľa, aki önhibájából nem teljesíti a pedagógus-továbbképzésben
történő ľészvételi kötelęzetts égét, vagy sikertelenü| vizsgázik.
(8) A helyi pedagógiai programban, SZMSZ-ben és valamennyi peđagógiai, tigyviteli és
jelentések valódiságához szĹikséges adminisztľatív feladatait maradéktalanul teljesítse.
(9) Pontosan és aktívan vęgyen tészt a nevelőtestĹileti étekezleteken, fogadó óľákon,
iinnepségeken és intézményi rendeményeken, melyeknek időpontjait az éves munkaterv
szerint tartsa számon, készüljcin fel, illetve szervezésébe, sikeľes lebonyolításába is aktívan
kapcsolódjon be.
(10) Az éves munkaterv Eseménynaptár címsző alatt felsoro|t fe|adataiból koteles kivenni a
tészét, avá||a|t szervezést ellátni, beszĺĺmolni eredményéľől a nęvelő testiiletnek.
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(11) Kĺjteles megońzru a hivatali titkot amely munkája sorĺĺn jutott tudomásiáľa a
gyermekekkel, kollégákkal és szülőkkel kapcsolatosan akkor is, ha mrĺr munkaviszoĺya az
intézményben megszűnt. Ebbęn eligazodást az (Mt.) 8.$ (4) bekezdése ad. Elvarhatő,hogy az
óvodapedagógusi hivatásához méItő magaÁrtást tanúsítson épületen kívtil is, amelynek
éľtelmében nem sértheti munkáltatója jó hírnevét, jogos gazđasági érdekét, vagy a
munkaviszony célját veszéIyeztető módon nem cselekedhet. (Mt.) 8.$ (1)-(3) bekezdés}.
(12) A gyeľmekek érdekében egyiittmfüödik munkatársaiva|,más intézményekkel.
(I3) Az óvodavezetove| e|őzętesen egyeńeteÍt kapcsolatokat épít ki, és ápol a működés
minőségének előmozdítása érdekében.
(14) Heti teljes munkaidejének 80%-át ktjteles (kötöľ munkaidő) az íntézméĺyvezető áItaI

meghatźrozott feladatok ellátásával tölteni az ővőnő. ovodában a kötött munkaidőt (32 őra) a
gyeľmekekkel való közvetlen, teljes óvođai életet magában foglaló foglalkozásra kell
fordítani. A teljes munkaidő fennmaľadő Észében az elókészítő, neveléssel-oktatással
osszefüggő egyéb feladatokat, gyermekfelügyeletet, továbbá eseti helyettesítést is el kell lĺítni.
E munkanak része a gyeľmekek teljesítményének értékelése, minősítése is. Az
intézményvezető jogosu|t az aľányos és egyenletes feladatelosztást biztosítani a nevelőtestiilet
tagsai k<jzött.

3.4. 
^ 

szakmai munkakiiztisség működésének ľendje

(Nkszt.) 71 $. Írja elő létrehozásźnakés mfüĺjdtetésének feltételeit.
(I) Az itltézményben legalább öt pedagógus hozhat lél'ľe szakmai munkaközösséget. Egy
nevelési-oktatásiíntézményben legfeljebb tizsza|mai munkaközösség hozhatőIétre.
(2) A szakmai munkak<jzĺjsség ľészt vesz az intézmény szakmai munkájanak irźnyításźtbam,

teľvezésébeÍL, szeÍvęzésében és ellenőrzésben, osszegzó véleménye figyelembe vehető a
pedagógusok minősítési eljarásában.
(3) A szak'nai munkakĺjzösség vezetője akkoľ is részt vesz a belső ęllenőrzés folyamatźlban,
ha nem köznevelési szakértő.
(4) A szakmai munkaközösség gondoskodik a helyi pedagógiai program nevelési területeinek
napi érvényesülésében, szakmai segítésében, a tewező és éľtékelő munka dokumęntumainak
vezętésében.
(5) A szakmai munkaközösség tagsaí alkalmanként az íĺtézményi eseménynaptźlrhoz
kapcsolódó rendezvények szervezésében, fellépések bonyolításában, hangulati elemek
biztosításában is segítenek.
(6) Amennyiben keľiileti szinten más intézményeknél is múkĺidik hasonló munkakc}zösség, a
pedagógusok kezđeményezhetik intézményközi munkakĺizösség létrehozását is.
(7) A szakmai munkakĺjzĺjsséget munkaközösség vezető irányítja, akit a munkaközösség
véleményének kikérés év eI az intézményv ezető bíz meg, legfelj ebb ĺjt évľe.

3.5. A minőségiľányításĺ team műktidésének ľendje, feladata
. azintézményi minőségpolitika megvalósulásrának segítése

. az intézményí minőségcélok eléľésének tiímogatása

o avezetés és azintézményí folyamatok kĺjzĺjtti minőségügyi szemléletíĺ kommunikáció

és kapcsolat fenntartása
. az intézményi szerv ęzęti múködés folyamatos fej lesztésének indukálása.

A csoport tagjainak az irtézmény vezetője ad megbizást a fe|ađatra. A minőségfej|esńo

csopoľt |étszźtma:3 fő. A minőségfejLesztó csopoľt tagsai beosztás szeľint:



28

Munkájukat kĺjzvętlenü| azintézményvezető irényitásávalvégzik. Működési rendjfüet maguk

alakítják ki, vezetőjiiket maguk nevezik megazintézmény vezetőjének jóvahagyásával.

3.6. Fejlesztő őv odapedagógus, gyeľmekvédelmi felelős feladata

Szakmai munkáját a helyi nęvelési pedagógiai progratnban foglaltak szeľirrt végzi.
felađata:

. az óvónők jelzése alapjan a fejlesztést igénylő gyermekek megfigyelése, képességeik
felméľé se, az e|thez szüks é ge s szülő i j óvah agy źs b ęszer zése

o megfigyelések, mérések alapjrín egyéni fejlesztőprogramok kidolgozása, koordinálás
a csoportos óvónőkkel

. az egyéni és mikľocsoportos fog|alkozźtsok megtaľtása

. adminisńráciő pontos vezetése afej\esztő munkaról
o szĹilő tájékońatása, egyĹittműködő kapcsolat kialakítása igény szeľint
o év végi felmérés a gyeľmekek fejlődéséről

3.7. A nevelőĹoktatĺói munkát közvetleniil segítők feladatai

A (Nk.) 2. szźĺmű melléklete hattrozza meg a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
ťlnanszirozott létszámát, ahol a pedagógiai asszisztens munkak<jr, ťĺnanszírozott létszámként
jelenik meg.
A munkakĺlr ellátásahoz olyan iskolai végzettségľe, képesítésre van szfüség, amelyet a (Kjt.)
61.$-nak (1) bekezdése a fizetési osztáIyba soľoláshoz előír. (oKJ 521400100000000
középfokú képesítés, D fizetési osńáIy)
A pedagógiai asszisztens a nevelő-oktató munkát konetlenĺjl segítő munkakörbe tartoző
közalkalmazott, ťlzetési fokozatźwal, maximum C - F osztályba soľolható munkak<ir, amellyel
e gyenl ő szźtr:lí munkanap p ótszab ad s áe j aÍ a szźlmźr a.

Elkiilöniilt feladatuk aIapjźn a dajkfü és pedagógiai asszisztensek szewezeti egységnek nem
minősülő és cinálló jogosítvĺĺnyokkal nem rendelkező kozĺisséget alkotnak.

Az a|kalmazotti kĺjztjsségaziĺtézmény valamennyi dolgozójĺĺnak kĺizössége. Dĺintési,
véleményezési jogkĺirét a köznevelési tĺirvényben, illetve annak végrehajtási rendeleteiben
foglaltak szerint gyakorolj a a munkataľsi értekezleteken.

Az a|kalmazotti k<}zĺiss ég tagai a nevelőközcisség tagjain kíviil az irtézméĺy nem pedagógus
munkakĺĺľben foglalko ztatott dogozóinak közössége. Ilyenek:

o ovodatitkaľ
o Pedagógiaiasszisztens
. Dajkĺík
o Takarítók

Feladatuk elsősorban az ővođa rendeltetésszenĺ mfüöđéséhez szo|gźůő feltételek biaosítása.
Ré szlete s feladataikat a munkaköľi le írásuk tarta|mazza.

(1.) óvodatitkár:
Az őv o đav ęzető kozvetlen munk atźn sa.
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A nevelőtestiilettől, pedagógiai asszisztenstől és a dajkfü, valamint a takaĺítóktól elkültjnült
feladattal ľendelkező kozaIkaLmazott, akinek feladata elsősorban az ővoda ľendeltetésszeru
mfüödéséhez szolgáIő feltételek biztosítása (funkcionális feladatkörök). Részletes fęIadatát a
munkakĺiri leírás tartal mazza.

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

. ľendelkeznie kell az előírtiskolai végzettséggel
o biintetlen előéletű és cselekvőképes legyen

BĹintetőj o gi védelem szempontj ából ktjzfeladatot ellátó személy.

(3.) Dajka: A (Nkt.) 66. $ szerint:
a) rendelkeznie kell az e|őírt iskolai végzettséggel _ dajkaképző,-
b) biintetlen előélettĺ és cselekvőképes legyen.

Biintetőj ogi véđelem szempontj ából közfeladatot ellátó személy'
Mindazokat a feladatokat végzí, amelyek szfüségesek a gyermekek egész napos óvodai
e|Látésźiloz, az őv o dáb an v é gzett nevel é s i célok eléré s éhez.
A legtöbb segítséget a gyermekek ellátásához koľcsoportnak, és az egyéni képességek
figyelembevételével kell adnia. További feladatait a munkaköri leírás tarta|mazza, melyben
foglaltaknak köteles eleget tenni.

(4) takaľítrók

Végzettségiikęt tekintve : 8 általĺános iskola
Feladafuk: azintézmény helyiségeinek mindennapos takarítása a munkaköľi leírásuk a|apján.

3.8. A szülői szervezet (munkaktizösség)

Az ővodavezető és a szülői szervezet képviselője az együttműkddés taľtalmái és formáját az
óvodai munkaterv és a szülői szervezet munkapľogľamjának egyeńetéséve| á|lapítjźt< meg. A
sziilők szervezetének működési fęltételęinek biĺosításĺíľól az óvodavezető-helvettes
gondoskodik.

(1) A szülők az ővodź.lval való kapcsolatukat intézményes foľmában a jogszabáIyok alapjĺĺn
létrehozott szĹilői munkakcizösségeken kęľeszťiil taÍtjak
(2) a snilőkkel ttirténő további kapcsolattaľtást a jogszabályokban és a jelen Szabá|yzatban
meghatźrozottesetekentűIahźzírenđszabá|yozza.
(3) a nevelési, ill. pedagógiai progľamĺól tájékoztatást a szülők a szülői hirdetőtáblan (iól
|źÍhatő helyen) kifiiggesztve olvashatnak, ill. fogadó óra keretében érdeklődhetnek a
vezetőĺél.
(4) Az óvodai szinni szülői szewezet (munkaközösség) vezetojéveI az íntézményvezető, a
csopoľtszintíi ügyekben a csopoľt szülői munkaközösségének képviselőivel az
óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus terülętét meghaladó ügyekben az
iĺtézményv ezető - helyette s taľt kap c so latot.
(5) Az óvodai szinttĺ szülői munkaktjzösség vezetőjét meg kell hívni a tanévnyitó és a
tanévzátő nevelőtestÍileti értekezIetre, továbbá az egyéb nevelőtestü|etí értekezletek azon
napiľendi pontjainak tźrgyaIásźlhoz, ame|y ügyekben j ogszabá|y vagy az íntézmény Szervezeti
és Működési SzabáIyzata a szu|ői munkaközösség tészéte egyetéľtési vagy véleményezési
jogot biztosit.
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(6) A meghívás napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásáva|
toľténik.
(7) 

^z 
iĺtézményvęzető a sziilői munkaktĺzösség vezetőjét felévente tájékoztatja az ővodźlbart

folyó nevelőmunkaról és a gyermekeket érintő kéľdésekről.
(8) AZ óvodapedagógus a csoport szĹilői munkakĺjzössége képviselőinek szĹikség szeľint, de
legalább havi egy alkalommal ađ tájékońatást.
(9) 

^z 
óvodás gyeľmek fejlődéséről a szülőt folyamatosantájékońatni kell.

(10) Ha a szülői szęrvezęt a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésben tájékozódni
kívĺín, a kérést az ővodavezetőhoz kell címezní. Atájékońatás megállapodás szerint tĺjľténhet
szóban, vagy írásban. A szóbeli tájékoztatásról emlékeńetőkészil, amelynek egy pélrđźnyźú źŃ

kell adni a szülői szervezet képviselőjénęk. A szĹilői szewezet képviselője tanácskozási joggal
veszrészt a gyeľmekek nagyobb csoportját érintő ügyek nevelőtestiileti vagy egyéb fórumon
tĺjľténő tźrgyalásánál. A meghívásról az ővodavezető gondoskodik.
A gyeľmekek nagyobb csoportj át a házir eĺd hatát ozza meg.

A szülőĺ munkakiiztisség részére biztosított jogok

A szülői szewezet dĺjnt saját múködési renđjéľől' munkatervének elfogadásáľól,
tisztségviselőinek megv éůasztásaĺól.
A szülői munkaközösség vélem ény ezésij ogot gyakorol :

a,l Szewezeti és Működési Szabá|yzatnak
- a gyeľmekek fogadása,
- a létesítm ény haszná|ata,
- avezetők és a szülők munkaközĺisség közötti kapcsolattaľtásban,
- az tinnepélyek, megemlékęzések ľendjét szabá|yoző részeiben,

b. l a hź.zir end megáll ap itásában,
c.l aszulőket egyébként anyagilag érintő ügyekben,
đ.lasz:d.loiér:tekez|etnapirendjénekmeghataľozásában,
e.l az ővoda és a család kapcsolattaľtási rendjének kialakításában
f./ a munkateľvnek a sztilőket érintő ľészében,
g.lha azíĺltézményben óvodaszék nem mfüödik, azintézményben folyó fakultatív hit-
és vallásoktatás idej ének és helyének meghatiír ozźsźtban.'
hl azíntézmény működésének hosszú távú elvęit és megvalósítását szo|gá|ő

elképzeléseket magábarl foglaló minőségiranyítási programban, annak éves
éľtékelésében.

Az iĺtézsnény Helyi Pedagógiai Programját, az SzMSz-ét, valamint Hazirendjét minden szĹilő

szabađon megtekintheti. Az óvoda vezetője, vagy az źllta|a kijelölt személy minden nevelési
év elején (szeptembeľben) <isszevont szülői éĺtękez|et keľetén belül tájékońatást ad a
szülőknek a Nevelési - Pedagógiai Pľogľamľól, SzMSz-ről, valamint HlŁiľendľől. A
betekintés, tájékoztatas rendjének megváItonatásakor, ha az intézménybęn óvodaszék nem
mfüödik, a szülői szervezętętegyetértési jog illeti meg.
Ha az intézményben óvodaszék nem múkĺidik, minden olyan kérdésben a szülői szervezet
véleményét ki kell kérni, amelyben jogszabáIy vagy az SzMSz az ővođaszék egyetértését írja
elő.
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Panaszkezelési eljárás
(I) Azintézmény vezetője és dolgozói előľe meghatáľozott, nyilvánosságľa hozott
időpontokban fo gadó ó r źl<at tartanak.
(2)Előzetes telefonos vagy írásos egyeńetés a|apjtnettől eltérő időpontban is fogadnak. Az
intézményvezető köteles ahozzá' szóban vagy íľásban érkezettpanaszokat illetékességből
kivizsgálni, vagy illetékesség hiányában a megfelelő szerveknek továbbítani.
(3) Az írásban benyújtott panaszokat azintézmény ügyiľat-kezelési szabá|yzatźnak
megfelelően iktatni kell, ezekľe-illetékesség esetén-az intézméĺyvezeto, vagy az á|tala
megbízott intézményí dolgozó kĺiteles 30 napon belĹil íľásban válaszolni.

3.9. Belső helyettesítési rend

|) Az óvodavezetőt akadáLyoztatása esetén az ővođavezeto - helyettes helyettesíti a 2. $ 4.

pon$ ában foglaltak szerint.

(2) 
^z 

intézményvezető tartős távolléte esetén a helyettesítés ellátása fenntaľtói intézkedés
alapjtn töľténik.

(3) Az íntézményvęzętő és óvodavezető-helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az
intézményvezetóáIta|írásbanadottmegbízźsa|apjźntörténik.

(4) A (3) bekezdés szerinti megbízts Iĺányábaĺ az intézményvezetó a legmagasabb szolgálati
idővet rendelkező ,hatáĺozatlan időre kinevezett peđagógustbizhatja meg. Intézkedési jogköre

az iĺtézmény mfüĺldésével, a gyeľmekek biztonságanak megóvásával összefüggő azorľra|i
döntést igénylő ügyekre terjed ki beszĺímolási kötelezettsége mellett.

(5) A reggel 6,00 óľától 7,30 őráig, ill. 16,30 őtátőI |7.30 óráig teľjedő időben avezetok
helyettesítésének e||átásábarl közľemfüödnęk a munkaľend szerint ez időben munkát végző
óvodapedagógusok is megbízással.

4. KAPCSOLATTARTÁs nnľoľľ

4.1. Avezetés és a feladat ellátási helyek kapcsolattaľtásának ľendje

* Az óvoda vezetője egyszemélyi felelősségge|vezeti azintézményt. Ennek keretében e||áť1a

akozoktatási tĺlľvényből, más jogszabá|yokbólés jelen Szabźiyzatbólráhaľuló,aszervezet
vezetésével kapcsolatos feladatokat.

* Az óvoda szewezeti egységei közti rendszeľes szakmai kapcsolattaĺtás amunkaterv szerint
utemezetl' a|ka|mazotti i ll etve nevel őtestĹil ęti énekezleten val ó sul me g.

Az ővodavezetó az óvodában dolgozó pedagógusokkal rendszeresen kapcsolatot tart a

nęvelőtestii|eti értekezleten, illetőleg a mindennapi munka és a foglalkozások |átogatása

során. A k<lzcisségével kapcsolatos vezetői feladatában az ővodavezeto-he|yettes segítĺ



Kapcsolattaľtás ľendje a székhely és a telephely ktiziitt

(1.) A székhely és a telephely közotti kapcsolatot az ővodában dolgozók taľtják fenn. A
szakmai munkával összefiiggő feladatokat a szal<rnai munkaköz<jsség vezető és a
murkaközösség tagjai egyĹitt végzík el. A szakmai munka elvégzésééľt a munkakcizĺisség
vezetője és aziĺtézmény vezetője felel.
(2.) 

^minđennapi 
munkavégzésselösszefüggő szervezési és lebonyolítási feladatokéĺaz

intézĺnényv ezeto és helyette s e fel el ő s ek.
(3.) A nevelőtestiileti értekezletek lehetnek közösek, amelyeken a székhely és a telephely
pedagógusainak módjuk nyílik tapaszta\atcserére, vagy külön-lailön megtaľtottak, melyeknek
cé|ja ahelyi problémĺík meglźrgya|ása. K<jz<js nevelőtęstii|etí értekezletet kell szervezĺi,
mindęn olyan kéľdésben, arrin az óvoda egészét érintő kérdésben kell dontést hozni, illetőleg,
amelyen a nęvelőtestĹilet jogszabá|ybanmeghatáĺozott jogosítvtnyát gyakorolja.

(4.) Azokban az ügyekben, amelyek
. C sak egy iĺtézsrlénye gységet érintenek, az intézményegységben,
o Mindkétiĺtézményegységet érintőękben, mindkét éľdekelt intézménye.gységben

foglalkoztatott alka|mazottakból és azintézmény vezetőjéből álló nevelőtestiilet jĺíľ el.

4.2. A kiizalkalm azotti ktizti ssé g, és v ezető kap cs olattartásának ľendj e.

Azíntézményben KözalkalmazottiTanács mfüodik, jogait és kötelességeitaKözalkalmazotti
Szabá|yzattarta|mazza.
A munkáltató jogköľ gyakorlásával kapcsolatban felmerült gondok, feladatok megoldásában
az ővodavezetőbevonjaaKoza|ka|mazotti Tanácsot, amely e kéľdésekkel kapcsolatban az
ét\tala képviselt
kozalkaImazottakvéleményét,álláspontjátképviseli.

(I) Az óvoda nevelési egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattaľtás a munkaterv szerint
ütemezett nevelőtestüIeti értekezleten' illetve a ľendkívüli nevelőtestii|eti értekezleten valósul
meg.
Az egyes tervezési időszak feladatait a csoport pedagógusa rendszeresen megbeszéli a csoport
beosztott dajkával.

(2)Nevelőte stül eti értekezlętęt kell tartani :

* A nevelési program és móđosítása elfogadásáĺa,
* A szervęzęti és műkcidési szabályzat, valarĺint móđosítása elfogadásáĺa,
* A nevelési év előkészítésére, a munkaterv elfogadásara,
* Az óvoda éves munkájĺĺnak értékeléséľe, egyéb átfogó elemzések, értékęlésęk,
b e szĺĺmo l ók e|fo gađásár a,
* A nevęlőtestiilet képviseletében elj aľó óvodapedagógus kivála sztźstra,
* A hiŁirend elfogadásara,
* Az otéves pedagógus-továbbképzési terv elfogadásáľa,
* Az óvodavezetői pá|yazÍatáshoz készítętt vęzetési pľogrammal összefüggő
szakmai véleménv kia|akitásfu a.
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* A nevelőtestiilet véleményénęk kikérésérc avezető-helyettes megbízźsa, illetve a
megbizás visszavonása előtt, az ővodapedagógusok ktilön megbízása előtt,
{. A Pedagógiai SzakszolgáIat vagy a szakénői és rehabilitációs bizottság
megkeresésére a hetedik évet betĺiltcjtt gyermek újabb nevelési évének
megkezdéséhez sziikséges egyetéľtés megad ásáta,
* Jogszabályban meghataľozott esetekben.

(3) Rendkívüli nevelőtestiileti értekez|etęt kell tartani, ha:
* Az óvodavezető összehivja,
* A nevelőtestÍilet egyharmada kéri,
* Szülői szervezet kezdeményezi, akkoľ, ha a kezdeményezést a nevelőtestület
elfogadta.

(4) Az alka|mazotti közösség értekezlďe biztosítja a szakmai munkát végző
óvodapedagógusok' valamint a nevelő-oktató munkát közvetlentil segítő dajkfü' ügyintéző és

mtiszaki, kisegítő dolgozók egyĹittmfü ö dését.

(5) Alkalmazotti értekezletet kell tartani:
{. A köznevelési törvényben meghatáĺozott fenntaľtói dĺintésęk előzetes
véleményezésére, amelyek az ővoda megsztintetésével, túszervezésével, feladatĺának
megváItozélsával' nevének megá||apításával, kĺiltségvetésének meghatározásával és

módosításáv a|, v ezetoi megbízással kapcsolatosak

(6) A dajkak munkaéľtekezleteit az ővodavezető-helyettes hívja cissze az éves munkateľv
szęľint. Rendkívüli esetben az ővodavezeto engedélyével hívható ĺjssze.

(7) Az egyes tervezési időszak feladatait a csopoľt pedagógusa renđszeresen megbeszéli a
csoportj ába beo sztott dĄkajáv a|.

(8) A nevelőtestület és az alka|mazotti kcizösség értekezletét az óvodavezető hívja ossze az
iĺtézményv ezetói pá|y azatta| kapcsolato s értekezletek kivételével.

Egyéb oktatási . pedagĺígiai intézményekkel valĺó kapcsolattaľtás

Az íntézmény vezetője és helyettesei minden hónapbaÍL ewszeÍ a Jőzsefvőłosban mfü<jdő

tcjbbi óvoda helyetteseivel szakmai tanácskozás keľetében megvitatj a az intéz-ĺrlényvezetéssel

kapcsolatos pedagógiaí, gazdasági és más kéľdéseket.

4.3. Az intézmény és a szülők szewezet közötti kapcsolattaľtás ľendje

A szĹilő kĺitelességei és jogai kérdésében anemzetí kĺjznevelésró| sző|ő töľvény 72. $ (1)-(5)

vonatkozó rendelkezései szabály ozza rész|etesen.

(l) A sziilők az ővodával való kapcsolatukat intézményes formában a jogszabályok alapjan
létrehozott sztilői szervezetenkeresztül gyakoroljĺĺk aházirendben és panaszkezelés rendjében
eIőírt szabáIvok szerint.
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(2) A szülőkkel toľténő további kapcsolattartást a jogszabályokban és a jelen szabáIyzatban
meghatáľozott esetęken tula helyi pedagógiai progľÍIm szabá|yozza.

(3) A pedagógiai programľól tájékoztatást a szülők a szülői hiľdetőtáblán (ól láthatő helyen)
kiírva olvashatnak, illetve az eIore egyezteteĹt fogadó óľa keľetében kaphatnak az intézmény
vezetőjétőI.

(4) A szülők szóbeli tźĄékońatása a szülői értekez|etekęn valósul meg. Ezek rendj e az éves
munkatervben és a csopoľtok munkateľvében kerül meghatéttozásra.

(5) A sztilők írásbeli tźljékoztatásaaz alábbiakban valósul meg:
* a gyeľmek egyéni fejlődéséről a csopoľtok naplóiban, melynek megtekintése
fogadóórán történik,
* az intézményi élet kiemelkedő eseményeiľől faliúj ságon,
* a sztikséges aktuális információkĺól faliújságon,
* meghívások a faliújságon
* óvodánk honlapjan.

4.4. Az róvodai tevékenység ellátásában éľintett ktiltségvetési és egyéb szervekkel való
kapcsolattartás ľendje

Az ővođa a feladatok elvégzése, a gyeľmekek egészségĹigyi, gyermekvédelmi és szociális
e|Iátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn
más intézményekkel, szeľvezetekkęl.

(1) Polgáľmesteľi Hivatal

A kapcsolattartás napi szinten szfüséges aziĺtézmény mfüödtetése, a fenntartói elvĺíľásoknak
való megfelelés illetve azíĺtézmény érdekeinek képviselete miatt. A kapcsolatot levelezés,
telefon, e-mail útjrín és személyesen tartjuk

Kapcsolattaľtók: óvodavezętő, óvodavezető-helyettes

(2) J őzsefváľosi Intézményműkiidtető Kiizpont

A kapcsolattntás napi szinten sztikséges az iĺtézmény műkcidtetése miatt. A kapcsolatot
levelezés,
telefon, e-mail útj rĺn és személyesen taľtj uk.

Kap c s olattartók : óvo davezętő, óvo dave zető -hely ette s' óvo datitkar

(3) Józsefváľosi Egységes Gyĺígypedagĺógiai Módszertani Ktĺzpont és Általános Iskola

A sajátos nevelési igényu gyeľmekek fejlesztésének segítésében az ővodavęzętő a
Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgá|at és Szakmai Szolgá|tatőIntézmény

(JEGYMKÁI) utazo gyógypedagógusanak szakmai egyiittműködését igényli.

(4) Jó,zsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszo|gálzt és Szakmai SzolgáltatőIntézmény
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Az iĺtézményvezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások e|Iátásfua
létrehozott intézményekkel.
A kapcsolattaľtás formája: íľásbeli vagy szőbeli kĺjzlés, módja: értekez|et, munkaközösségi
foglalkozás.
A kapcsolat gyakorisága: szfüség szerint, speciális fejlesztést igénylő gyeľmekek
esetében, illetve a nevelés soľán felmeľĹilő problémak esetén.
A gyermekek fejlesztésének, iskolai életre való felkészítésének, iskolaérettségének

elbírálásában sziikség szerint közreműködő Pedagógiai Szakszo|gáIat az íntézményvezető
állapodik megaz együttműködés foľmájában. Ennek soľán:
Az óvoda pedagógusai az iskolai életmódra felkészítő fog|a|kozáson résztvevő gyermekek
iskolaérettségének elbírálásához, szukségesetén a Szakszolgálat segítségét veszi igénybe,
Az ővođa pedagógusai javaslatot tesznek a szülőknek, hogy gyermekfüet - e|őzetes egyeztetés
alapjźn - szfüség esetén vigyék el a Pedagógiai SzakszolgáIatba.
A SzakszolgáIat szakembereirésztvesznek azővođaí foglakozásokon, sziikség eseténkülön
fo glakoznak az étintett gyermekekkel.

(5) Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ

Az ővoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatottart a Gyeľmekjóléti Szolgálattal,
Gyámügyi Hivatallal, amelyről az óvodavezetőnek rendszeľesen beszĺĺmol. A kapcso|attaÍtást
v ezetoí szinten az őv o dav ezeto gonđozza.

(6) Keľületi társintézményekkel való kapcsolat
Az ővoda vezetője minden hónapban egyszet a Jőzsefvátosban mtiködő tĺjbbi óvoda
vezetőjével szakmai tanácskozás keľetében megvitatja az óvodavezetéssel kapcsolatos
pedagógiai, gazdasági és más kérdéseket.

(7) Keľĺilet általános iskolái

Az áItalános iskolával való kapcsolatot az ovoda vezetője iraĺryítja. A kapcsolat részletes
taľtalmi formáját a munkaterv tartalmazza. Cé|ja: az ővoda-ískola átmenet megkönnyítése,
hogy a gyermekek szívesen, jól felkészĹilten kezdjék meg az iskolai tanulást.
Az iskolai életmódľa felkészítő foglakozáson résztvevő gyeľmekek ľészére az intézméĺy
iskolalátogatásokat szeÍvęz avezető által esetenként kiválasztott iskolában.

Azővodaminden iskolának bińositja, hogy információit a szülők felé továbbítja.

(8) Egészségügyi Szolgálat

Az egészségügyi ellátást biztosító szo|gá|tatőva| (óvoda gyermekorvosa, védőnője)a
kapcsolattaľt ás az őv o dav ezető fe|adata.

o A kapcsolattartás formái:

- a gyermękek óvodába kerĹilését megelőző információszerzés,

- az óvodai fęlvétel elbíľálása előtti kęrületi szinttĺ véleményegyeztetés, hogy
minden gyermek elhelyezése biztosított legyen. Köľzetes gyeľmek felvétęle
kotelezo, átkźnyítás csak helyhiány miatt lehetséges.
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- agyerekek óvodai életę alatti szúrések, (pl. fogoľvosi) általanos orvosi ellátás
bizto sítás a, e gé szs é giik fenntaľtás a, igény e setén szülők tt! ékońatása,

- iskola előtti orvosívizsgá|at.

A kapcsolattntásért az ővođavezető, illetve a gyeÍmekek nevęlését ellátó óvodapedagógusok a
felelősek.

4.5. Társadalmi köľnyezettel valĺí kapcsolattartás

( 1 ) Szakm ai szerv ezetekkel
Azintézméný a szakmaí szewezetekben az ővodavezető képviseli.
Kapcsolatottart a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat Polgármesteľi
Hivďalanak azon vezetőivel, akik a gyermekek testi és lelki egészségfejlesztésében, az
intézmény működésében, gazdasági és szakmai feladatainak ellátásában éľintettek.

(2)Egyhának
Az egyhénak képviselőivel kapcsolatot az ővođavezeto tart

(3) A ktizművelődési intézményekkel való kap csolattaľtás

Azintézmények kínálatabő| agyermekek életkori sajátosságait és a helyi lehetőséget
figyelembe véve válaszfunk, a nevelési feladatok színes és sokoldalú kiegészítése céljából

(a) Egyéb kapcsolattaľtás

Az ővodźůloz |egkozelebb lévő bölcsőde és általanos iskola vezetőivel és képviselőivel
paľtneľi kapcsolatot taľtunk, és együttmfüödiink annak érdekében, hogy a bölcsődéből
átkerülő' illetve az iskolába tźxoző gyermekek beilleszkedését megkĺinnyítstik.
Az óvodatitkáľ és óvodavezető taľt kapcsolďot az élelmezést biztosító főzókonyha

vezetőjével.

(5) Nemzetktizi kapcsolatok

A nevelésí intézmény nemzetkozi kapcsolatait önállóan alakítja. A nevelési intézmény
közvetlenül teljesíti a kiilft'ldi megkereséseket, illetve közvetlentil kiildhet ktilftjldre
megkeresést.

5. A r-nľBsÍľvrÉľyEr ns A HELYISEGEK BELSo HASZNÁLATI
RENIDJE

5.1. Az óvoda biztonságos miĺkiidését garantálló szabályok

(I)Az intézméný reggel a munkaľend szeľint 6,00 őrélra érkezo - az íntézményvezető á|tal
kijelölt _ dolgozó nyitja, ill. takaľítást követőenl7,30 órakor zźľja.
(2)Az intézményi biztonsági kód aktivizáIása és kikódolása a nyitós és zátős kollégák
munkaköri feladata. A ľiasztással kapcsolatos eljarás kötelessége ariasńást észlelőnek.
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(3) Varatlan riasńás esetén megbízott felelős gondoskodIk aziĺtézmény bejaľhatőságárő|

s.2. Az épület és helyiségeĺnek használati ľendje

(I) 
^zintézmény 

létesítményeit és helyiségeitazintézmény nyiwa tartásánakideje alatt
rendeltetésiiknek megfelelően kell haszntllru. A ľendeltetésszerú használaton a
jogszabá|yoknak, a jelen Szabá|yzatĺak és a haziľendnek megfelelő hasznáIatot kelltekinteni.

(2) A helyiség jelen Szabźiyzattól, ill. ahźľ;irendtőleltérő rendeltetésucélratĺjľténő hasznźiata
az intézményv ezeto ę lő zete s íľásb ęli engedé lye alapj źn tcjrténhet.

(3) A gyermekek részére az ügyelet alatt ana kijelölt helység ál1 rendelkęzésre.

(4) Azintézméĺy éptiletében és kertjében szombaton és vasárnap (egyéb munkaszĹineti
napokon) vęzętoí engedéllyellehet benntartózkodni. Rendkívtili esetben, azintézményvezető
engedélye sztikséges a hétvégi munkálatokhoz.

(5) Renđkíviili esetben, azintézményvezetó engedélye sziikséges a hétvégi munkálatokhoz.

(6) A logopédiai foglalkozáshoz, a vallási neveléshez intézményvezető á|tal kijelölt
csopoľtszobak, egyéb helyiségek állnak rendelkezésre. A foglakozást taÍ:tő nevelő, i||etóIeg az

e gyhźn képvi sel őj e fe lel a c sop oľtszob a, e gy éb he lyi sé g haszná|atáért.

(7.) A beteg gyeľmek aZ orvos által meghatározotI időszakban nem látogathatja a nevelési
intézméný.

(8.) Ha a nevelő megítélése szerint a gyeľmek beteg, a csopoľtos óvodapedagógusnak
gondoskodnia kell a tĺjbbi gyeľmektől való elkültjnítésről és a lehető legľövidebb időn belül
éľtesíteni kell a gyeľmek szüleit. A gyermek egészséges áI\apotát, orvosnak kell igazolnia.

(9) Az intézmény teľĹiletére behozott. az óvodai beiĺíľáshoz nem sziikségęs taľgvakban

keletkezett káľokéľt az intézménv nem vállal felelősséget.

(10.) A konyhában csak a konyhai szeméIyzet. ill. egészségĹigyi könywel ľendelkező

alkalmazott taĺtózkodhat.

5.3. Az óvodába lépés és benntartőzkodás rendje azok számára,akik nem állnak
j o gviszonyban az óvodával.

(1) A bejárati ajtók 830 óráig nyitva vannak, ęzt ktjvetően 15,30 őtáigzfuvakell tartani. 15,30

tól 16,30 - ig mindkét bejaratí ajtót nyitva taľtjuk. |6,30 őrátő| a kĺ}zépső bejarati ajtőt

csengetésre nyitjuk. Az ügyeletes dolgozó nyit kaput, a csoportok tigyeleti rendjének

megfelelően. Az épületet 17.30-koľ zárjuk.
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Kivétel az ebéd befizętési napok, melyek ľendje fél évre előľe ki van függesztve időponti
megjelölésekkel minden hirdető tábIán.

(2.) 
^ 

szĹilők benntaĺtózkodása az óvodaépületében azavartalanmfücjđés és nevelés
érdekében, a kĺivetkező időben lehetséges:

Reggel 6oo-830-ig,

fel napos óvodai elhelyezés esetén: 1230-1300kö,zötti időben,
illetve délutan I 530 -|730 -ig.
Más időpontban, a nyitvatartási időn belül, ktilĺjn kérésre avezető tudtával
taľtó zko dh atnak az intézményb e j ar ő gyermekek szülei, hozzźúaĺto zőí.
A külön foglalkozásttartő (pl. logopédia, hittan, ) kollégák is csak avezetó tudtával, és

engeđélyével taľtózkodhatnak az intézményben, illetve annak udvarán.

(3) 
^zétkezés 

befizetésével, a gyeľmekek felvételévelés a szĹilői észľevételekkel kapcsolatos
hivatalos ügyintézés azíĺtézményi titkár, i||. azintézményvezetóheIyíségében történik.

Ügyintézés céljából - 7.30-15.30-ig - az ővodatitkaĺi szobában, illetve a kiíľt fogadó órĺíkban
az érintett személyek által megjelölt helyiségben lehet tartőzkoďni idegeneknek, sztilőknek.
Ettől eltérő eĺ l<lzźrő|ag előre egyeztetett időpontban

() Az íntézmény áItaI szervezeff., vaIarĺlint a szülők részvételével tanott rendezvények
alkalmával az intézmény helyiségeinek haszná|ati rendjét - eseti jelleggel - az
intézményv ezető áLlapítja me g.

(5) A külső haszná|atnem érinti a gyermeköItozot és a fiirdőszobtú,.

(6.) Az intézmény teľületére és helyiségeibe a hivatalos tigyintézésen és az óvodai
renďezvéĺyeken tul, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek csak az intézmény
v ezetojének engedélyével léphetnek be, ill. taľtózkodhatnak ott.

5.4. Egyéb ti|almak

1) Azintézmény egészteľiĺletén tilos a ďohźnyzásl. (Általános Dohanyzási Szabályok
1999. éví XLII. ttjrvény szerint az intézmény Dohanyzási szabáIyzatźlban rész|eteme) Az
a|kalmazotĺakagyermekektől elkülönrilve, csak az épiileten kíViil, 5 méteres kĺjrzeten tul.

(2) Ügyntikök nem tartózkodhatnak az épületben

(3) Az intézményben tilos a reklámtevékenység' kivéve, ha a reklĺím a gyermekeknek szól, és

az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmęl, taľsadalmi, kcjzéleti tevékenységgel,
illetve a kulturális tevékenysé ggel fiigg ö ssze.

(4) Afl íntézmény helységeiben párt' vagy - létesítő okirata szerint - pźrthoz kötődő szervezet
nem mfüödhet.

(5) Az óvodába lépő szeméIyek az óvodában elfogadott, hénirendbęĺ szabźtlyozott magatartási

szabályokat kĺjtelesek betaľtani, illetve a gyermekfü jogszerű áwétęIę után a felügyeletfü alá
keľült gyermekkel betaľtatni, a gyermekük felügyeletéről távozásig gondoskodni. Eľľől
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ľészletesen a hźu;irenđ rendelkezik.

(6) A házirendet séľtő személyek esetében, illetve hozzátartozók létszámanak koľlátozźsában
az ővoda biztonságos múködésének, és a gyermekek védelmének érdekében, haľomszoľi
szóbeli figye|meztetés eredménytelensége esetén, az ővođavezeto egyénileg elbírźihatja a
belépés rendjét az éintettękkel kapcsolatosan, illetve kor|tŃozhatja az épi\et haszná|atát, a
helyiségeiben való tartőzkodást

6. AZ óvouĺ, óvó . vnuo BĺoÍnÁsĺ.l

6.1. A rendszeres egészségügyi felüryelet és ellátás ľendje

A gyermekek egészségének védelméľe vonatkoző előításokat a nemzeti köznevelésľől szóló
ttirvény 4. $-an kívĹil, a köznevelési intézmények névhaszná|atárő| sző|ő 2012012. (V[I. 3l.)
EMMI rendelet 128. $ (2), I29. $, 130. $ (1) bekezdése, 131. $ és I32. $ taľtalmazza) az
óvodákĺa vonatkozóan.
(1) 

^z 
intézményvezetőnek és a csoportos óvónőknek gondoskodniuk kell a rábizott

gyermekek feliigyeletéről, és a nevelés-oktatás biztonságos feltételeinek megteremtéséľől.

(2) Minden óvodapedagógus t<irvényben meghatarozott feladatátképezi az,hogy..
- a rábízott gyeľmekek részére az egészségiik, testi épségfü megórzéséhez
sziikséges ismeľeteket átadja, és

-ezekelsajátításźtrőImeggyőzőđjék'tovétbbá
- ha észleli, hogy a gyeľmek balesętet szenved, vagy ennek veszélye ferrnáll, a
sztikséges intézkedéseket megtegye.

(5) A gyeľmekek biztonságos és egészséges kĺirnyezetben töľténő nevelése érdekében a
szfüséges feltételrendszer vizsgáiata, a feltételek javítása állandó feladat. A játszőtéri

eszkĺjzĺlkľe vonatkozó érvényben lévő szabvlányokat, a Z}}3-bankiadott a játszőtéri eszközök
biztonságosságĺíľót szó|ó 7812003. (XI. 27. ) GI<NI rendelet tarta|mazza. Kĺivetelményeit az
iizemeltetőknek is ťĺgyelembe kell venni. A játszőtéti eszközök megfelelőségét csak kijelĺllt
szervezetekértékelhetik, melyet évente legalább egyszęr el kell végeznl adott év június 30-ig.

(6) Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásaľolhat. A játékot haszná|ő

óvodapedagógus köteles a játékon felttintetett vagy ahhoz mellékelt figye|meztetést, feliratot
éshasznźiati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert a szerint alka|maznĹ

(7) óvodában a gyeľmekek tészére szervezett ľendezvényeken a népegészségügyi
teľmékadóľól szóló 201|. évi CIII. törvény hatźtlya aIátartoző termék (chips, cukros üdítő ital
stb.) nem áľusítható.

(8) A nevelési-oktatási iĺtézményben az alkalmazottak đohźnyzását a nemdohźnyzők
védelméről és a dohrĺnýermékek fogyasztástnak, forgalmazásźnak egyes szabá|yaírőI
szőIő 1999. évi XLII. tĺlrvény szabá|yozza. A törvényben foglaltak szerint a gyermekek
által is hasznáIthelységekben nem jelölhető ki dohanyzóhe|y, így az ővoda teljes teľületén
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tilos a dohźnyzás, az épületen beltil kijelöIt dohányzőhely nincs.

6.2. Gyeľmekvédelmi tevékenység
(1) A gyeľmekvédelmi ellátás és családtámogatás jogszabáIyi hátterét a családok

támogatásáľól szóló 1998. évi L)ooilV. tciĺvény tartalmazz,a.
(2) 

^ 
gyermekvédelem intézményi rendszerének mfüĺidtetéséért aziĺtézméĺy vezetoje a

felelős, azonbana gyermekvédelmi munka minden dolgoző feladata. Minden feladat-ellátási
helyen gyermekvédelmi felelős is mfüödik, aki kiemelten foglalkozikahátľanyos Lle|yzefri,

illetve veszé|yeńetett gyeľmekek felkutatásáva|' helyzetfü szakszeľú megoldásával,
gyermekvédelmi szervek segítségének igénybevételével.
Amennyiben bármelyik dolgozó a gyermeknél veszélyeztetettségre utaló jelet tapasztal, a
gyermekvédelmi felelős általköteles jelezni a Gyermekjóléti Szolgá|atfelé.
A nevelési év legelső sztilői értękęz|etén minden óvodapedagógus infoľmálja a szíJ|óket az
óvodában folyó gyermekvédelmi munkaról, a gyermekvédelmi felelős kilétéről és

elérhetőségéről.

(3) A gyermek és ifiúságvédelmi felelősĺik összefogják, írźnyítjźk az ővodapedagógusok
gyermekvédelmi munkáját. Szakmai munkájukat a pedagógiai programban és munkaköľi
leíľásában foglaltak szerint végzi.

(4) A nevelési év kezdetękor a szĹilői faliújságon kifiiggesztve tájékońatni kell a szülőket a

gyermekvédelmi felelős nevéről, ill. hol és mikor érhető el. Ugyanilyen formában a

gyermekvédelmi feladatokat e||źńő fontosabb iĺtézmények címét és telefonszánát is ki kell
függeszteni.

(5) A gyeľmekvédelmi felelős amennyiben a gyeÍmeket veszé|yezteto okok pedagőgiaí
eszktizĺjkkel nem oldható meg, segítséget kér a gyermekjóléti szolgźiattőI és nyilvríntartást
v ezet a v eszé|y eńetett gyeľmekekľő l.

(6) Kapcsolatot tart az óvodavezeto áIta| kiépített, gyermekvédelmi munkatöľvényben előírt
intézméĺyi rendszeľével: védőnő, háziorvos, családsegitő szolgáIat, családsegítő k<izpont,

nevelési tanácsadó, óvodák, iskolfü, rendőrség.

(7) Szakmai munkáját a pedagógiai progľamban és munkaköľi leíľásában foglaltak szeľint
végzí.

6.3. A gyeľmekbalesetek megelőzése éľdekében ttiľténő feladatok

(2) 
^ 

gyeľmekek testi és egészségtik védelméľe vonatkozó előírásokat, ill. veszélyfoľľásokat
és magatartásfoľmákat az óvodai foglaIkozások és kirándulások során életkoruknak és

fejlettségiiknek megfelelően kell ismeľtetnie a csopoľtos óvónőnek. Az ismertetés tényét és

tarta|mźú. a csoportnaplókban a nevelési tervben kell dokumentálni.

(3) A gyermekbalesetekkel összefliggő feladatok ellátásáról - nyomtatvény, jegyzőkönyv

(tarey hó követő hónap 8 napjáig) - aziĺtézményvezetó köteles gondoskodni
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(4) Az íĺtézményvęzető kötelessége lehetőséget biztosítani a sziilői szęwezet szźtmáta részt
venni a gyermekbaleset kivizsgálásában.

(5) Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a sziikséges intézkedést (veszélyfonás
megszĹintetése) a hasonló esetek megelőzés&e.

(6) Az intézményvezető köteles - a jogszabá|yban meghatérozottak szerint - kivizsgálni és

nyilvántartani a gyeľmekbaleseteket, a bejelentési kötelezettséget teljesíteni és a balęsetről
készült jegyzőkönyvet haladéktalanul megküldeni az oM illetékes szeľvénęk és a fęnntartó

önkormany zat j e gy zőj ének.

(7)^z intézményi beszeľzések soľĺĺn figyelmet kell fordítani a balesetveszélyes taľgyak

cseľéj ére, jav itástlr a.

(8 )Az óvoda hźľ;ireĺdje tarta|mazza azokat a véđő-óvó előírásokat melyeket a
gyeľmekeknek , szülőknek az óvodában va\ő benntaľtózkodás sorĺín be kell tartaniuk.

(9.) A munka tuz és balesetvédelmi előírásokkal kapcsolatos elemi sziĺťu ľészletes oktatást

minden évben egyszeľ a megbízottak taľtanak, erről jegyzők<ĺnyvet készítenek, Az oktatáson

minden dolgozónak kötelező arészvétęI és az ott elhangzottak betaľtása.

6.4. ľendkívüli eseménvek esetén tiiľténő ĺntézkedések

A rendkívüli sztinet elrendelésével kapcsolatos feladatokľól a G'Ik.) 30.$ (5.) bekezdésének

a') pontja ľendelkezik.

(I) Az óvoda vezetője ľendkívtili szünetet ľendelhet el saját hatáskörben, ha:

o rendkívüli időjĺíľás
o természeti csapás
o más ę|hźríthatatlan ok miatt ( pl nem biztosított az ővoda épületében a megfelelő

hőmérséklet, vagy nem készü|t e| az épület felújítása, és emiatt az ővođa műkcjdése

nem lehetséges stb).

A rendkíviili sziinet kihirdetésének időpontj źxal egy időben értesíteni kell a fenntartót, és a
megyei kormrányhivatalfővárosi körzeti hivata|át is a döntésről.

(f) A fertozo betegségek és jarvanyok megelőzése érdekében sziikséges járvanyiigyi

intézkedésről szóló 18/ 1998. (vI. 3.) NM _ ľendelet 32. $- a éľtelmében jáľvanyveszé|y vagy
jtrvny esetében az ővođa műkĺjdésének felfiiggesztésében vagy rendezvények műk<jdésének

megtiltását a kistérségi népegészségugyi intézet j ogosult elręndelni.

(3) Az óvoda minden aLkalmazottja köteles az á|tala ész|elt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni. Az óvodavezeto dönt a szĹikséges intézkedésekről és a fęnntaľtó

értesítésérő1.

(4) Renđkívüli esemény, és bombaľiadó, esetén aTuzĺiadő tervben meghatározottak szerint a

gyeľmekek elhagyjak az épi|etet a csopoľtos óvodapedagógus, dajka' vezetéséve|.lTúzriadő

terv. Melléklete/

(5) A rendőrséget és bombaľiadó esetén atuzszetészeket, ill. sztiksége esetén a mentőket és a
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tuzoltőkat haladéktalanul éľtesíti az intézmény vezetője, amennyiben nem eléľhető, aL<kor az
intézményi titkaÍ, illetve, aki a telefon közelében taľtózkodik.

(6) Mentési sorľend:
első a gyeľmekek mentése'
felnőttek mentése,
köziratok, egyéb iľatok, értékek mentése.

7. ADATKE ZELÉľ AZ INTÉ)zľĺÉrĺyľnľ

(|) 
^z 

óvoda pedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatĺĺrsakat
titoktartáSi kötelezettség terheli, a gyermekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan
tényt, adatot, infoľmációt illetően, amelyľől a hivatásuk ellátása soľán szeręaęk fudomást. E
kötelezetts ég hatźrídő nélktil fennmarad.
(2) 

^ 
titoktartási kcitęlezettség nem vonatkozik arÍa az esetre, melyľe a szülő írásban

felmentést adott.
(3) A titoktartási ktjtelezettség nem terjed ki nevelőtestĺileti értekez|etre, a nevelőtesttilet
tagj ainak egymásk<izti, a gyermekek érdekében t<jľténő megbeszélésére.
(4) A gyermekek személyes adatai csak pedagógiai célból, gyeľmek. és ifiúságvédelmi célból'
és egészségiigyi okból adhatóak ki, illetve a törvény rendelkezései szerint.
(5) Az a|kalmazottak személyes adatait csak a fog|a|końatással kapcsolatos állampolgĺári
jogok és kĺjtelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbíztonsági okból, a célnak
megfelelő méľtékben és célhoz kötötten lehet nyilvánosságľa hozni.
(6) Az adattovábbításra aZ intézmény vezetoje, akadźiyońatása esetén az źtltala
me ghatalm azottak j o go sultak.
(7) Az adatkezelésre vonatkozőan bővebben az intézmény ,, Adatkezelési szabá|yzata,'
rendelkezik.

Az elektľonikus és az elektľonikus úton előállított nyomtatványok kezelési ľendje

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

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan e|őźi|itott, hitelesített és tarolt

dokumentumrendszeľt alkalmazunk a229l2012. (VIII.28.) Koľmiínyrendelet ęlőírásainak

megfele1ően.

A rendszeľbena|ka|mazott fokozott biztonságú elektronikus aláíľást l<lzarő|agazíntézmény

ővodavezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítéséľe. Az elektronikus rendszer

haszná|ata sorián feltétleniil ki kell nyomtatni és azirattźtrban kell elhelyezĺĺ az a|ábbi

dokumentumok papír alapú másolatát:

. az intézménýöľzsre vonatkozó adatok módosítása,

. az aIka|mazott pedagógusokľa,

. a tanulóijogviszonyra vonatkozó bejelentések,
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(9) 
^zelektronikus 

úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat azíntézmény pecsétjével és

az ővodavezetője a\źtításával hitelesítętt formában kell tĺáÍolni.

(10) Az egyéb ęlektľonikusan megkĹilđĺitt adatok írásbeli tĺĺrolása, hitelesítése nem szĹikséges.

(11) A dokumentumokat a KIR rendszeľében, továbbá az ővodai informatikai há|őzatźĺban egy

külön e célľa létrehozott mappában taľoljuk. A mappáho z valő hozzáférés jogźú az

infoľmatikai rendszeľben korlátozni kell, ahhozl<lzárő|agaz ővodavezető áItalfe|hatalmazott

s zemélyek (az őv o đatitkĺár é s az óvo davezető -helyettes) férhetn ek hozzá,

Az óvoda j ogszabáIyban előírt nyilvantartásokat köteles vezetni.

o A tankötelesek nyilvantartása,rendszeľes adatktjzLés az állami intézméĺyfenntartó
központ és tanuló iakheiye, ennek hiányában tartőzkođási heiye szerinti illetékes
települési önkormanyzat jegyzőjeszźlmtlra(l'Ikt.) 45. $ (8) .bek.)

o A tankĺjtelezettség telj esítésének és a szakéĺői vizsgá|aton való megjelenés ének az
e lrende lé se, p ap ír al ap on, intézményi iktatás s al az őv o dav ezető feladata.

. Tájékonatni kell a jegyzót az ővodaí szakvélemény 1 példanyanak továbbitásáva| a

halasztott iskolakezdésľől, ha az ővodavezeto dĺjntése a|apján hatévesen további
'óvodai nevelésben vesztészt a gyeľmek. (Nkt.)45. $ (8). bek.)

o A tanköteles gyermekekľől vezetett nyilvántartás megktildése. az állami
intézményfenntaľtó központon keresztĹĺl _ a lakóhely, ennek lllanyában taľtózkodási
hely szerint illetékes általános iskolanak CNkt.) a5.$ (9). bek.)

o Az intézmény minden évben statisztikai jelentést készít, melyet a Kĺizoktatási
Infoľmációs Rendszer (KIR-Stat rendszer) kereszttil, juttat eI az oktatási Hivatalhoz.

Hatóridő: minden év októbeľ ]5'

o Az óvodáskoru gyeľmekek, pedagógus munkakörben foglalkoztatott, nevelői és

oktatási munkát kĺjzvetlenül segítő (đajka) dolgozók oktatási azonositőját a KIR
Személyi nyilvantaľtáson keresztiil kapjuk elektronikusan' a bejelentést követően.

o A dolgozók és az óvodáskoru gyeľmekek ki és - bejelentését elektľonikus úton és papíľ
alapon is meg kellküldeni.

Hatóridő: a változást követő 5 napon belal

o Az intézmény adat váItozásait elektľonikus úton a KIR rendszerben elektronikus úton
előátlított adatlapon kelljelenteni és postai ,űton az oktatási Hivatal címére:9001 Győr
Pt.646. - elküldeni.

Határidő: igazolóst kovető 5 napon belal

o A normatíva igénylést és lemondást a fenntartó által megküldött dokumentumon
kereszttil elektronikus úton, és papír alapon is évęnte egyszeĺ, i11. negyedévente. Az
elszámolás szintén a fenntaľtó által küldőt nyomtatványon elektľonikusan és papír
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alapon is tcirténik'
Hatóridő : negłedévente

o E-adat rendszer a Magyar Al1amkincstar saját programja az intézmény adatait, a
koza|kaImazoÍtinyíLvźntaľtáselektronikusanéspapíľalapon(JIK-enkeľesztĹil.)

Hątáridő' Folyamatos

o MultiSchool étkező progĺamoÍ az ebédmegĺendelés és lemondása, elektronikusan
naponta és havonta egyszer papír alapon (JIK-be).

Határidő:folyamatos
C lr.tézményĹink saját honlapot mfüödtet (www.g.verek-viragovo néven, ahol a

kozzététe|í lista taľtalmazza. az előirt adatokat.
Határidő: vóltozósok esetén egy héten belĺ;I

o Az óvoda kozzététęIí listáját fel kell tölteni a KJR elektľonikus tájékoztató felületéľe
Határidő: oSAP-adatszolgáltatást követően, október I-jei állapotnakmegfelelően

o A balesetek nyilvantaľtása, jelentése a KIR elektronikus jegyzőkönywezető
ľendszerében. Egy kinyomtatottpé|đány a szĹilőnek, egy kinyomtatottpéIdźny az
óvoda iktatott arlyagábarl Ellenőrizni ahozzáférést, az óvodatitkaľ feladata!

H at ór i dő : a b al e s e t kiv i z s g ál á s át ktjv e t ő e n h al adé kt al anul

o Az országos pedagógiai _ szal<rnaí ellenőrzéssel összefüggésben az óvodavezető
elkészíti a pedagógusok névsoľát, és oktatási azonosítő szźlInával együtt készĹilt listát
papir aIapon megküldi a kormányhívata| számźra.

Határidő: minden év augusztus I5.

8. tiNINEPEK, MEGEMLÉKEzľsnx RENDJE, A HAGYoMÁI.IYoK
ÁľolÁsÁVAL KAPCSoLAToS F'ELADAToK

(I) Az intézményi megemlékezések, a nemzeti, az ővodai tinnepek megiinneplésének
időpontját az ővoda pedagógiai pľogľamja, jelen szabá|yzat, továbbá az óvodai nevelési év
ľendj ére vonatkozó óvodai munkaterv határozza meg.

(2) Az éves munkatervben jelölve van az a pedagógust, aki az évi iinnepélyek,
megemlékezések, hagyomanyápoló ľendezvények megszeÍvezéséért, lebonyolításáért
szakmailag felelős (iinnepélyfelelős).

Intézményĺ dolgozói ünnepek:
o Közös pedagógusnapi tinnepély
o Karácsonyiiinnepvaľó
. Nyugđíjba menők b,űcs,űnatása.

(3). 
^z 

óvoda homlokzatára a Magyar Koztétrsaság hivatalos zászlaját ki kell helyezni.
Tisztításáĺő| az óvodavezető á|ta|' kijelölt dajka, megrongálódás esetén cseréjéľől az
őv o dav ezető köteles sonđoskodni.
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(4) Ünnepélyek, amikor a gyeľmekęk a szülőkkel közĺjsen tinnepelnek:
- Adventi készülődés, ajándékkészítés (nyilvĺĺnos)
- Anyfü napja: csoportonként keľül megrendezésre, a szervezést illetően évenkénti
dtjntéssel.

- Év-zźrő Kiscsoportban nincs. A vegyes életkoru csopoľtokban nyilvános, és azonos
időpontban is szervezhetők, (kivéve, ha testvérpaľok vannak több csoportban.)

12.2. A gyeľmekĺ élet hagyományos ünnepeĺ, megemlékezései melyetvalamennyi
csoport megünnepel:

. Megemlékezés 1956' október 23.-rőI

. Mikulás-nap

. Farsang,

. Megemlékezés 1848. marcius 15-rő1

. Készülődés a húsvéti tinnepekĺe

. Gyermeknap
Megtinneplésfüet az év es munkateľv tartalmazza.

Csoporton beltil csoporthagyományként közĺjs megemlékezés történik a gyermekek név- és

sziĺletésnapj aról. .

|2.3. Azĺóvoda helyi pľogľamjához kapcsolódóan: Őszi _Téli - Tavaszi. Nyáľi
ůinnepktiľiik

Őszi tevékenységek: Alma és diósziiľet, betakaľítások, terménybábok készítése
Mihály napi vásaľ

Tétĺ tinnepköľ : Adventi készülődés a szülőkkel ,biua, cseresznyeághajtatźs, Mikulás,
karácsonyi aj ĺĺndékkészítés, Faľsang, télbúcsúztató.
Tavaszi tinnepköľ : Húsvét, Zolđágjátás,

komatáIazás, Maj áli s, gyeľmeknap,
Nyáľi iinnepkör: GÉjtő munkfü, új kenyér tinnepe Szent István nap,

Egyéb renđezvények, a természetvédelemmel kapcsolatos ,,Ziild napok'' az ővodában..

Takaľítási Világnap: szeptember 23.

Áilatok Világnapja: október ą.lĺ||atkerti kirĺándulási
Yiz_Yí|ágnapja: márcíusZ2.
Ftild napja: tlprilis22.
A Madaľak és Fák Napja: május 10.

Köľnyezetvéđelmi Világnap: június 5.

Az tinnepélyek előkészitéséért felelősök megjeltĺlését - az éves munkatęw tarta|mazza.

Gondoskodni népi hagyományok ápolásaľól és iĺltézményí hagyományok kialakításĺíľól,
ápo|ásźlrő|. Ezen kívĹil a külĺinböző kisebbségi kultúrák magyaľ nyelven történő átadásávaI a
tehetséggondozás, fę|zźrkőztatźs és differenciálás természetes formában van jelen nevelő
munkánkban.

Az évęs munkatervben (indokolt esetben évente váItoző jelleggel) keľĹilnek meghatározásra
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azok az időpontok amelyekben - meghataľozott jeles napokhoz kapcsolódva - keľül sor a népi
szokások megismeľtetéséľe, népi kézmúves tęchnikákkal való ismeľkedésre.

Évenkénti felméľés alapjan a VIII. keľĹilet áItal fenÍfiartoffi nyaľi táborok szervezésére is van
lehetőség, a kollégfü önkéntęs vállalása és kiilön megbízási szeľződésbenrogzített feltételek
mellett. (Magyaľkút, Káptalanflired)

Eseti jelleggel egyéb munkateľven kívĹili ľendezvényęk is szervezhetők.

A tanulmányi kirandulások, séták, mozi és szíĺ.házlźltogatások szervezésére ugyancsak a

munkaterv szeľint kenil soľ.

9. BELSO KONTROLLRENDSZER

9.1. A belső kontrollľendszeľ műktidtetése. éľtékelése és avezetőľe vonatkozĺó
továbbképzési kötele zettsége

Az ővođavezetoje felelős a belső kontľollrendszeľ keretébęn - a szervezet minden szintjén
érvényesülő _ megfelelő

kontrollkdrnyezet,
ko ckaz atke ze|ési ľendszer,
kontrolltevékenységek,
infoľmációs és kommunikácíós rendszer' és

nyomon k<jvetési rendszer (monitoring)
kialakításáéľt, mfüĺidtetéséért és fej lesztésééľt.
Az ővodavezetóje vagy az áIta|a íľásban kijelölt vęzętő állású személy kétévente köteles a

belső kontrollrendszer témakĺjľben az á||an.háztartźsért felelős miniszter által meehatáĺozoÍt
továbbképzésen részt venni.

9.2. Belső ellenőľzés műkłidtetése az (ÁHT) szeľint

Azintézmény belső ellenőľzésének megszewezéséért, ľendszeľének kialakításáért az
irúézméĺy vezetője a felelős.
A részletes folyamatszabá|yozás megtalálhatő azintézmény Minőségirĺínyítási Progĺamjában,
illetve a Belső kontroll rendszeľ működtetésének szabá|vzatában. A belső ellenőrzés
feladatk< jremagźlbanfoglaljaazintézménybenfolyó:

* szakmai tevékenységgel ĺlsszefüggő feladatokat
* gazdáIkodási tevókenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.

Az e|Ienórzések ellenőrzési terv a|apjtn töľténnek, melyet azíĺtézmény éves munkatervę
tartalmazza.
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1. A belső kontrollrendszer felépítése és elemei

Belső kontroll

Belső pénztigyi kontrollok

A belső kontroll elemei

Belső kontroll

kontrollkörnvezet

kockázatkezelés

Pénaigyi iľányítás és kontroll

Belső ellęnőľzés

Belső szakmai kontrollok

Ellenőrzési nvomvonal

Lzza| ö sszefüggő szabályok

kockázatelemzés

vá|aszok
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kontrolltevékenység

Infoľmáció és kommunikáció

FEWE

E gy éb szak,łrlai kontrol l

Helyi döntés szerint

Helyi döntés szerint

Belső ellenőrzés

Egyéb értékelés

9.3. belső ellenőľzés ľendje a pedagógĺai munkában

Azíntézményben a nevelő-oktató munka azovođai nevelés országos alappľogľamj aa|apjén a
Gyerek-Viľág Pedagógiai Program szeľint folyik.
Az el|enorzési terv végrehajtásáért az intézményvęzętő i|Ietve helyettese felelnek

Az ővodavezető és helyettes az ellenőľzési ütemterv, illetőleg írásban rogzített
munkamegosztás alapjtn, a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavarta|an'
mfüĺjdése érđekében, ellenőrzik, éľtékelik a koza|ka|mazottak munkáját. Az ővodavezeto
közvetlenül ellenőľzi az ővodavezető-helyettes és szakmai munkaközĺjsségek vezetőjének
nevelő munkáját.

Az e|lenőrzés kiteľj ed :

o a munkakönel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjának, minőségére
. az óvodahelyi nevelési programjában kittízött célok teljesítéséľe, feladatok

me gval ó sít ásáĺ a, az Intézmény Minő sé giranyítási P ro gĺamj a a|apj án
. az óvoda évęs munkatervében foglalt felađatok el|átásáta
. a gyermekek neveltségi szintjének, a differenciált személyiség fejlesztése és

tehetséggon dozás me gfi gyelésére
o szakmai dokumentumok ellenőrzése
o a munkafegyelemmel kapcsolatos kérdésekľe

monitoring
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A belső ellenőrzés módja

Az ellenőrzés módszerei:
o foglalkozások Látogatása,
. beszámoltatás szóban vagy írásban.

Az eIleĺőrzés faitáí:
o tervszeni, munkatervben rogzitettidőtaľtam és szempontok alapján
o alkalomszerűen

Äz e||enőrzés módszeľe és technikája az ellenőľzés céIjaihoz és szempontjaihoz igazodĺk.

A belső ellenőľzés rendje

o Az ellenőrzés cé|jaaz éves ellenőľzési tervben szerepel. Az ellenorzési tervek aszakmai
munkaközössége javaslatainak figyelembe vételével az intézményvezető készíti eI. Az
ellenőrzési teľv az éves munkaterv tésze, végrehajtásáért az intézményvezető és

helyettesei a felelősek.
o Az ellenőľzési tervben szereplő, rendkívüli ellenőľzéseL<rőI az intézményvezető dont.

Rendkíviili ellenőrzést kezdeményezhet a szülők óvodai szewezete és a munkakĺjzösség-

vezető is
o Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagőgusokkal egyénileg, sztikség szerint a szal<ĺnai

munkakĺjzösséggel kell megbeszélni. Az á|talźnosítható tapaszta|atokat ismeľtetni kell, és

meg kell vitatni a nevelőtestülettel.
o Az óvoda Iĺtézményi Minőségirányítási Progľamja tarta|mazza az óvodában a

nevel őmunk a e||enorués i, értékelési é s minő s égir źny ítźsi ľendszerét.

o A nevelési év zźrő értekez|etén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének

eredményeit, megáI|apíwa az esetleges hiĺĺnyosságok megsztintetéséhez sztikséges

intézkedéseket.
o A belső ellenőtzéshez legfontosabb feladata az ővodában folyó pedagógiai tevékenység

hatékonyságĺának mérése, annak fe|tárása, hogy milyen terültekęn kell és szfüséges

erősíteni a pedagógusok munkáját, milyen terĹileteken kell a rendelkezésľe á|Iő
felszeľeléseket felúj ítani, korszerűsíteni, illetve bővíteni'

o A tervet az ővodźlbannyilvánosságra kell hozni. Az e||enőtzés kiterjed az egyes feladatok

e|végzésének módjráľa, minőségére, a munkafegyelemmel összefliggő kérdésekĺe.
o Az ęllenőrzési terv végľehĄtásáért az ővodavezętő illetve a helyettese felel. A kĺjzötttik

lévő feladatmego sztást a 3 . fejezet tarta|mazza
o A nevelési év során az ővođavezető minden óvodapeđagógus munkáját értékeli legalább

egy alkalommal.
o Azóvodavezető az egyesnevelési teľületek ellenőrzésébe bevonhatja:

- az őv o đavezető -helyettest,
- ha mfüĺidik, szakmai munkaközĺisség vezetőjét.
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A belső ellenőrzés rendjét az éves munkaterv pontosítja.

A belső ellenőrzési tervben nem szereplő, ľendkíviili e||enfuzésrőI az intézményvezető dönt.
Az ęI|eĺőrzés kiteľjedhet az:

* Intézményi tulajdon védelmére;
* Le|tźr ozásĹés selej tezési előíľások betaľtásaľa;
* Szakmai anyagok, irodaszerek és tisztító' takaľító szerek gazdaságos fe|hasznźiásźxa;
* Egészségügyi-hi giéniai előírások betartásźr a
* HACCP ľendszer múködtetésére

RendkívĹili ellenőľzést kezdeménv ezhet:
- az íntézményv ezető . helyettes,
- szakgnai munkak<i zö s sé g
- a szülői szewezet.

9.4. A kůilső ellenőľzések nyilvántaľtása

Az iĺtézméĺy, íntézményvezeto és óvodapedagógusok ellenőrzésében az vehet résď., aki
szerepel az oktatásí Hivatal szakértői ĺévjegyzékében, mint szakfelügyelő, és eľre megbízást
kapott. Külsőellenőrzések jegyzőkönyvei iktatás után az iratttlrba |efüzve kerülnek
megőľzésre

Minősítés

Az (Nkt.) 97.$ (19) bekezdés ľendelkezik a pedagógusok minősítési eljaľásźrő|, a még nem
minősített pedagógusok besoľolásárő|, aminősítési kĺjtelezettség alóli mentesülésről.
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő vizsgájáĺa
20|3.szeptembęr l. és 2018 junius 30. közcitt keľül sor.

A (Nkt) 97.$ (16). bekezdése szeńnt az a pedagógus, aki e tĺiľvény hatá|ybalépésekoľ az
ĺjtvenkettędik életévét betöltcitte, pedagógus-továbbképzésben t<jľténő részvételre nem
kötelezett.

A kcjzalkalmazott minősítésének eredményeként kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé

alkalmas, illetve alkalmatlan minősítést kaphat. A minősítés eredményét az egyes minősítési
szempontok értékelésekor adható legmagasabb pontszrímnak a ténylegesen adott

pontszámokhoz viszonyított arźnyaa|apjźn a kĺivetkezők szeľint kell megállapítani:

a)nyo|cvantő|százszázaléktgkiválóanalkalmas,
b)hafuantőlhetvenkilencszáza|éI<tgalkalmas,
c) harminctól ötvenki|ęnc szánaIékig kevéssé alkalmas,
d) harminc szźzalék alatt alkalmatlan minősítést kap akozalka|mazott.

Egyebek

Teljesítményéľtékelés - kiválóan v égzett pedagĺógiaĺ munka éľtékelése
A kiemelt munkavégzéséľt j árĺó keľeset-kiegészítés feltételei
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(Kt.) 118. $ (13) 
' 
(KJT) 77 $ (1)-(2) bekezdés

Azintézményfenntaľtó valamennyíkozoktatási intézményét figyelembe véve megtervezi a

kiemelt munkavégzéséľt j áró kereset kiegészítés fedezetét.

A kereset-kiegészítés megźilapításźná| figyelembe kell venni avezetői felađatokat ellátók,

tovźhbáa pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének eredményeit.

A kiemelt munkavégzéséľt jaró kereset-kiegészítés fęltételeit - ha jogszabály másként nem

rendelkezik - a kollektív szerzőđésben, ennek hianyában a szervezeti és működési

szabáIyzatban kell meghatźrozru. A keľeset-kiegészítésre való jogosultság legfeljebb egy

nevelési évre, egy tanítási évľe szólhat. A kereset-kiegészítéstugyarlaz a személy több

alkalommal is megkaphatja.

Kiemelt munkavégzéséľt jaĺó kereset-kiegészítésben ľészesÍthető a taľtósan és folyamatosan

nyújtott magas színvonaiú peđagógiai munkát, vaiamint péiđamutató emberi magatartást

tanúsító dolgozók. A kiemelt munkavégzésért jaľó kereset-kiegészítés megá||apítása _ a
Közalkalmazotti Tanács és a intézményvezeto-helyettesek véleményét figyelembe véve - a
munkáltató feladata.. A kiemelt munkavégzéséľt jaľó kereset-kiegészítés odaítélését és az azt

meghatźrozó szempontokat évente felül kell vizsgálni. A keľeset-kiegészítésben szeľződéses

dolgozók is részesĹilhetnek. Nem részesĹilhetnek a kereset-kiegészítésben páIyakezđő

pedagógusok munkavégzésiik első három évében, a fegyelmi biintetéSben ľészesült dolgozók,

a munkahelyükľő 1 igazolat|anul mulasztó do 1 go zók.

A keľeset-kiegészítés részletes szempontjai:
. a gyermekek nevelése, fejlődése érdekében végzett folyamatos' magas színvonalú

pedagógiai tevékenység

o oĺtképzés, továbbképzés igénye, a szerzetttapaszta|atok felhasználása és továbbadása

az ővodaí nevelés hatékonyságának növelése érdekében

. megfelelő önállóság, döntési képesség, kĺivetkezetesség a nevelésben

. megbízhatóság, lelkiismeretesség, pontosság a munkavégzésben

szempontok
. jó tervezései, szeĺvezésikészség az ővodaiélet mindennapjaiban

. azadminisztráció naprakész vezetése

. a7' óvodapedagógus értékátadő szerepének igazításanapjaink követelményeihez

. megfelelő pedagógiai és emberimagatartás, empátiakészség, pozítiv beállítódás

. megfelelő kapcsolat megteremtés és megtaľtása a kollégiíkkal, az intézmény

val amenny i doIgozőj áv a|

r Kutató munka
l Az intézmény saj átos aľculatának menedzselése alakítása,fej lesztése
. Hozzáadott pedagógiai érték
r Ą pedagógiai progľamban szabá|yozott nevelő-oktató munka ellenőĺzési'mérési

minő sé gfej lesztési team munk áj ában való ľészvétel.
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10. ZÁRŐ RENDELKEzÉsBr

(1)A szeruezeti és mfüöđési szabáIyzatot az óvoda nevelőtestiilete fogadja eI, és az
óvo davezet ő j őv áhagy ásáv aI vál ik éľvénye s s é.

(2) 
^ 

fenntaľtó egyetértését kell kikérni azol7 rendelkezések érvénybe |épéséhez,
amelyekből a fenntaľtóra tcibbletkötelezettség hĺírul, a jővźŕ;ragytts előtt 30 nappal.

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

(4) A szervezęti és mfüođésí szabáIyzat hatáIya kiterjed az ővodźha járő gyermekek
kcizösségéľe' a gyeÍTnekęk szüleinek, illetve td'rvényes képviselőinek kĺjzösségéľe, a
nęvelőtestiiletľe, a nevelĺĺ munkát segítő dolgozókľa és az egyéb munkak<irben
dolgozókľa. A szervezeti és mfüöđési szabályzatbarl foglalt rendelkezések megtartása
az intézmény valamennyi alkalmazottja szárnźra kotelező, megszegése esetén az
intézményvezetőmunká|tatői jogk<irébenintézkedhet.

(5) A szervezeti és működésí szabá|yzat jogszabály eľejíínek minősůi| az irfiézmény
dĺjntése, intézkedésę, illetve intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott eljarást
megindító kérelem tekintetében.

(6) Amennyiben a szervezeti és mfücjdési szabźiyzat felterjesztéséľe nem érkezíkváIasz, a
hatálybalépés napja a felterjesĺést kĺjvető 30. nap utáni első képviselő-testtileti ülés
napja.

(7) A hatá|ybaLépéssel egyidejűleg érvéĺyét veszti az ővoda Józsefuarosi onkormlányzat
Képviselő-testületének. hatźnozatźpa| jóvahagyott korábbi szervezeti és mfüĺldési
szabáIyzat.

(8) A hatáIyba lépett szervezeti és mfüĺjđési szabźůyzatot meg kell ismertetni:
o az ővoda azon aIka|mazoĹtaival is, akik nem tagtraí a nevelőtestiiletnek
. azokkal, akik kapcsolatba keľÍilnek az ővodávaL és meghatározott körben

haszĺáIjźkhelyiségeit
o a szülőkkel

Ennek érđekében óvodánk honlapj án megtekinthető telj es teľj edelmében:
www. gyerek-viragovoda. hu
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Fĺĺggelékek:

^z 
sZJrĺ.sZ-h ez kap cs o lĺi d ĺĎ ii n á llró' b els ő szab á|y zatokz

Alapszabályzatok:
oHázirend
.Pedagógiai Progľam
o Az ővodaa|apító okirata

Műkiidéshez Kapcs oló dó pénzůi gyĺ kĺhatás ű szabály zatok:
o JIK Működtetési megállapodás
o JIK Munkamegosztási megállapodás
o Tűz- é s Munkavédelmi é s ko ckázatértékelés i szab áIy zat

B els ő kontľollľendszer műkii déséhez kap cs oló dĺó szab á|y zatokz
cSzabźtlytalanságokkezelésénekszabá|yzata
o Ko ckźnatkezelé si szab á|y zat
o Belső kontroll szabáIy zat
o Ellenőrzési nyomvonal
oEszkozök és foľrások értékelési szabá|yzata

Számvitelhez kapcsolĺídó szabály zatok:
o Számviteli politika szabá|yzata
o P énzkezelési szabźůy zat
.Ügyrend
. Éĺtékel é s i szab źůy zat
o Juttatási és cafetéria szabá|yzat
o K<jtelezettségvállalás érvényesíté s szabtiyzata

Működéshez szükséges továbbĺ szabáůyzatokz
o D ohźny zási szab áIy zat
. Gyakornok<l szab áIy zat
.Információsésszoft vervédelmieszközökhaszná|atźnakszabá|yzata
oVezetékesésmobiltelefonhasznźiatiszabá|yzat
o Adatkezelési szab áLy zat
. Le|tár ozási és leltríľkészítési szabźiy zat
o F e 1ę sle ge s vagyontaľgyak haszno s ítás ának, s el ej tezé sé ĺek szab á|y zata

o A neve l é s i iĺtézményb en fo lyó rekl ámtevékenysé g szab źiy aí
o Továbbképzési szabáIyzat és beiskolĺázási terv
o k atkeze|ési szab á|y zat
o Érinté svédelmi szab áIy zat
o V agyonny i|atkozat kezel é s ének szabá|y zata
o Kĺj zbe s ze r zési szab áIy zat

Egyéb:
o Az alkalm azoÍtak munkakĺjri-leírás minták
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