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1. BEVEZETES
Általános rendelkezések

A költségvetési szervek szewezeti és mfüödési szabályzatának elkészítését az iłht.10 $. (5)
bekezdése, a köznevelési intézmények szervezęti és mfüödésí szabá|yzatźnak elkészítését
pedig az Nkt. 25 $, (1) bekezdése íria elő. A szervezęti és mfüödési szabá|yzat kotelezo
taľtalmi elemeit az Avr. 13. $ (1) bekezdése, valamint a20120|2. (VIII.31.) EMMI rendelet
4. $ (1) bekezdése hatérozzameg.
A Nemzeti köznevęlésről szóló 20|1. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25.s Q)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az |889. évben Kisdedóvó Egyesület által
létesített (alapított) Kisdedóvĺó (alapításkori név)

Hétszínviľág Napkiizi otthonos ovoda (elenlegi név)
1081 Budapest, Kun u. 3.

belső és ktilső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szewezeti és műkcjdési szabá|yzat
hatźrozza ffieg, és rendelkezik azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek
jogszabályok.

A Szervezęti és Miĺködési Szabá|yzatban foglaltak megismerése, megtartása és megfartatása
feladata és ktjtelessége az intézmény vezetőjének és minden dolgozójának, valamint az
óvodába jĺíľó gyeľmekek szüleinek.

A Szewezeti és Mfüödési SzabźĺIyzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is
kötelessége, akik kapcsolatba keľülnek az intézménrrye|, részt vesznek feladatainak
megvalósításában.

1.1. SZMSZ tőrvényi háttere, célja

Az'sZMsZszabá|yozásikörétmeghatározó jogszabályok:

. MagyarorczágAlaptörvénye
o A Nemzeti köznevelésről szóló 2O1t. évi CXC' törvény (továbbiakban: Nkt.)
o A kĺjzoktatásról szóló 1993. évi LXxx. törvény (továbbiakban: Kszt.)
o A koza|ka|mazottak jogállásĺĺľól sző|ő 1992. évi X)oilII. Tcirvény (továbbiakban:

Kjt.),
o A koza|ka|mazottak jogállásaľól szőIő 1992. évi )oo(II. Töľvény végrehajtásráľól

a közoktatásí intézményekben taryyű |38lI992 (X. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. r.)

o A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatánő| sző|ő 2012012. (Vil. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R)

o A katasztrófák elleni védekezés és a polgaľi véđelem ágazati feladatairól szóló
44/2007, (XII.29.) oKM ľendelet

Az őv o đa műkĺj dé s ét me ghatźĺr o zó tovább i fonto s abb j o gszab ályok :

. azá||anháńartásľólszóló f}I|. évi CXCV. t<ĺrvény,
o Az áIIamhánartásľól szóló törvény végľehajtásźra kiadott 36812011. (xII. 31.)

Korm. rendęlet.



. a gyermekek védelméľől és a gyĺĺmügyi igazgatásľól szóló 1997. évi )c(X.
törvény,

. aÍĺemzetiségek jogairól szóló 20I|. évi CLXXIX. törvény'
o a munkavédelemĺől szóló 1993. évi XCIII. tĺirvény,
o a munkavédelemľől szóló 1993. évi XCIII. t<irvény egyes rendelkezéseinek

végľehajtásań| sző|ő 5l|993. (KII. 26.) MiiM. renđelet,
o a munka törvényktlnyvéľől szőIő 2012. évi I. törvény,
. az óvodai nevelés oľszágos alappľogľamjának kiadásáľól szőIő 13711996.

(VIII.28.) Korm. rendelet,
. az óvodai nevelés országos alapprogľamjának kiadásáról szőIő 36312012.

(XII. 17.) Korm. rendelet,
. a Sajátos nevelési igényrĺ gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáľól

szőIő 3212012. (X.8.) EMMI rendelet,
o a közoktatásról szőIő 1993. évi L)oilX. törvény végľehajtásárő| sző|ő 2011997. (I.

13.) Korm. rendelet,
o a ÍLemzeti köznevęlési tĺĺrvény végrehajtásźrőI szőIő 22912012. CWII. 28.) Korm.

rendelet (továbbiakban: Nkt. Vhĺ.)
o A pedagógiai-szakmai szo|gáItatásolľól, a pedagőgiai szakmai szolgáltatásokat

e||átő intézményekľől és a pedagógiai szakmai szolgáItatásokban való
közľęmfüödés feltételeiről szóló 48l20I2. (XII. 12.) EMMI rendelet.

o A pedagógiai szakszo|gáIati intézmények műköđéséről szóIő I5/f013. (II. 26.)
EMMI ľendelet

Az SZMSZ céIja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabá|yozott magatartások minél
hatékonyabban érvényesülj enek a kĺiznevelési intézményben.
Az sZMsZ :artalma nem áI|hat ellentétben jogszabáIyokkal, sem egyéb iĺtézményi
alapdokumentumokkal, szabályokkal, nem vonhat el tcirvény vagy rendeIet által biztosított
jogot, nem is szfüítheti azt,kívéve,hamagaajogszabáIy effe fe|hata|mazást ad.

1.2. SZMSZbatź.Jya

A sZMsZ hatá|ya kiterjed az íntézménnyel jogviszonyban á||ő személyekĺe, valamint
mindazokľa, akik belépnek azíntézmény teľületére,hasznáIjákhelyiségeit, létesítményeit.

A sZMsZ előírásai érvényesek az intézmény teľiiletén a benntartőzkodás' valamint az
intézméĺy által ktilső helyszínekenszęrvezettrcnđezvényeken arenđezxény ideje alatt.

I.3. Az óvoda adatai

Intézményi azonosítók

Azintézmény oM. azonosítója: 034382

Azintézmény neve: Hétszínviľág Napközi Otthonos ovoda
Azintézmény székhelye: 1081 Budapest, Krľr utca 3.

Telefonszám|fax: 06-11313-8439
EmaÍl: hetszinviragovoda@chello.hu
Honlap: www.hetszinviragovoda.hu



KSH szám: 16921496-8510-322-01

Töľzskiinyvi azonosító: 679286
Adóalanyĺság: Az, adóköteles bevételszerző tevékenysége az

óvodának 2012. januáľ l.jén kezdődött.

Adószám: 16921496-2-42

Szálm|avezető fiókja: VOLKSBANK
Számlaszáma: 14100000-20007849-01000005

1.

Az ĺntézmény fenntartója: Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi
onkorman yzat Képviselő-testĹilete ( 1 0 8 2 Budape st. VIII. keľĹilet. B aľos s u. 63.67 .)

Az intézmény felügyeleti szeľve: Budapest Fővaros VIII. keriilet, Józsefuaľosi
onkoľmanyzat Képviselő.tęsttilęte

Alapító okĺľatának száma, kelte: módosításokkal egységes szeľkezetbeĺ kiadva
Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefuiáľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilet
439l20t2.CXII.6.)szálrŕlhatáĺozatźlva|2013.februĺĺľl4.hatá|Iyal.

Aza|apítás időpontja: 1889.

Azintézmény típusa z Azővodaközszo|gáItató költségvetési szetv,közintézmhy'A
köznevelési tĺirvényben foglaltak a\apjan önálló j ogi személyiséggel rendelkezik.

Azintézmény mĺĺködési kiiľzete: Budapest Fővĺíros VIII. kerület Józsefuiíľosi
onkoľmanyzat Képviselő-testiilete á|talmeghatározott utcanév jegyzékszeľint.

Az óvodai csoportok számal 4
Maxĺmálĺs gyeľmek|étszám: 90

1,.4. Az óvoda jogállása

A Nemzeti közneveléstő| sző|ő 201|.évi CXC. töľvény alapjankozfe|adata a kciznevelés,
mely magában foglalja azővodai nevelést.
Alaptevékenysége a köznevelési tĺiľvény 8. $. (1) bekezdése alapjan a gyermek hiáľom
éves korától a tankötęl ezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az e törvény 5. $ (1) bekezdés a) pontjában meghatźtrozottak szerint az óvodaí nevelés
szakasza a gyermek haľoméves koľában kezdődik, és addig az időpontigtart, ameddig a
gyermek a tankötelezettségteljesítését meg nem kezdi

Az óvodai nevelés az Nkt. 6. szétm,ű mellékletében finanszírozott időkeret szeľint |átja e| a
gyermekek napkcizbeni ellátasávď összeftiggő feladatokat is. (óvodai intézméĺyi étkezés)

Az óvodai nevelés keretében végzi a kisebbségi kulturális nevelést magyat nyelven, és
szakértőibízottság véleménye a|ap1ane||átja a köznevelési tĺirvény 4, s 25. pontja szerint:
a ktilĺinleges bánásmódot igénylő érzékszewi fogyatékos (gyengén |źLtő), a



beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarra| (súlyos taĺlulási, figyelem. vagy
magatartásszabá|yozási zavarraI) lđizđő sajátos nevelési igényu gyeľmekek nevelését is.

EIIátja anemzetiköznevelési törvény 4. $ 13. pontja szeľint felsorolt kięmelten tehetséges'
speciális képességek birtokában lévő kiilönleges bánásmóddal kapcsolatos feladatokat is.

Az Nkt. 26. $ (1) bekezdése szeľint a nevelő és oktató munka pedagógiai progÍam szerint
folyik azővodában.

Az óvoda a 363120112. (xII.17.) Koľm. rendelet által meghattlrozott irányelvek szerint
elkészített saját helyi pedagógiai programmal ľendelkezik, melyet a nevelőtestiilet
egyetéĺtésével az óvodav ezető hagyott j óvá.

Az inténrtény szakágaz ati besorolasa:

Alap szakfeladat: 85l020 óvodai nevelés

További szakfeladatok
Szakfeladat: 851000 ovodainevelésintézméĺyeinek,pľogľamjainak

Ęomplex tĺĺmogatása
851011 ovodai nevelés, ellátas
851012 Sajátos nevelési igényrĺ gyeľmekek óvodai

nevelése, e|Iátćsa
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

A nemzeti köznevelésľől szóló 20|t. évi CXC. tĺiľvény 22. $ (1) bekezdése szęrint az
óvoda feladatellátásźůloz a fenntartó biztosítja a szfüséges személyi és targyí
feltételeket, melyek az alábbiak
a) Ęaját székhely, a feladat ellźĺtásźůtoz sziikséges helyiségek,
b) Allandő vezetóĺ és alkalmazotti létszám, csopoľt, és gyerme|<7étszźtm, valamint

gararĺtá|t illetmény és pedagógus fokozatokról az Nkt. |. sz.,2. sz,3, sz., 4. sz,, 5.
sz.,6. sz.,7. sz., 8. sz. mellékletében szabáIyozottan kell gondoskodni.

c) A 20/2012. (VIII' 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szeľint kell a kĺjtelező
(minimális) eszközcikről és felszeľeltségľől gondoskodni a fenntaľtónak

1.5. Az óvoda gazdálkodása

Az óvoda iinállóan mÍĺkiidő kiĺltségvetésĺ szeľv. Gazdálkodasi besorolásarő| Alapító
okirata rendelkezik, melyet fenntaľtója készit el, és ad ki. Az intézmény vezetője
rendelkezik az ővoda alapfeladatu e||átasát szo|gá|ő személyi juttatásokka| és az
azoh,hoz kapcsolódó jríľulékok és egyéb ktjaeľhek eloirźnyzataival, szakmai anyag és
eszkozbeszerzés előirźnyzatźxal. Az ĺntézmény pérztjgyi . gazdasági tevékenységeĹ
kĹilön megállapodás alapjźn, az önállóan műkciđő és gazdá|kodő Józsefuaľosi
Intézménymfüödtető Központ (1082 Budapest, Baľoss u. 84.) |átjael'.
Az intézmény ellátását szolgáló önkormányzati vag:ron' vagyon feletti
ľendelkezési jog: A Budapest VIII. keľĹileti ingatlan.nyilvantaľtásban a 254. szźtmu
tulajdoni lapon 34756hrsz. alatt felvett |l|7 négyzetméteľ alapterĹiletÍĺ, a Józsefuĺírosi
önkoľmanyzat tulajdonátképezó felépítményes ingatlan hasznźiata, valamint vagyoni
értékű jogok, tźtrgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, jĺáľmiivek)



hasznźiata áIlőęszkonar szerint. Az iĺtézmény hasznźiatźharl lévő önkormźnyzati
tulajdonjog vá|tozásźtva| nem járő hasznosítás nem minősül vállalkozási
tevékenységnek. Az intézmény hasznźt|atźhan lévő cinkormanyzati vagyonnak az
a|apítő okirat szeľinti keľetén túli, tulajdonjogvźitozásáva| nem jaró hasznosítástůloz a
tulaj donos előzetes hozzáj arulása szfü sé ges.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testtilet vagyonľenđeletében meghatiáľozott
szabályok az ir tny aďők.

Az óvoda vá.J|a|kozálsi tevékenységet nem folytat.

I.6. BéIyegző haszná|ata, aláírási jogok (kiadmányozás)

Bélyegzőnyomat és annak sztiveges leíľása:

BéIyegző lenyomat megnevezése: hosszú AbéIyegző lenyomata:
Hétszínviľág Napközi otthonos ovoda
1081 Budapest, Kun utca 3.s2.
Adószám: | 6921 49 6-2-42
Típusa: automata
Méľete: 6,5 cm x 3 cm
HasznáIatáta vonatkoző szabá|ya: béLyegz(5 nyilvantaľtás ľendelkezései szerint
szabá|yozva

Bé|yegz(5lenyomat megnevezése: kör Abé|yegzőlenyomata:
Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda
1081 Bp, Kun utca 3.s2.
T.: 313-84-39

Típusa: automata
Mérete:3,5 cm
Hasznźúatźra vonatkoző szabźiya béIyegző
szabáIyozva

Lz intézményv ezető aláíľás a :

1.7. Az óvoda szervezeti felépítése

nyilvantaľtás ľendelkęzései szerint

Kékedi Tiboľné

S zeľvezeti _ mííkö dési felépítés dbr áj a
Klebersberg

Intézményfenntartó
Központ Bp. VIII.

Tankerület

Bp. VIII. Józsefváľos
UnKoľmanyzata



Józsefuáľosi
Intézményfenntartó

Központ

ovodavezető ovodavezető-
helyettes

Szakmai
munkaközĺisség ovodapedagógusok

Pedagógiai asszisztens
ovodai nevelő-
oktató munkát

segítők (đajka)

Az őv oda engeďéIyezett |étszźtma: 1 6 fó
o 1 fő ővodavezętő
. 1 ftĺ ővodavęzető _ helyettes
o 1 fő óvodatitkaľ
. 8 fo óvodapeđagógus
. 5 fo dajka

2. Äz óvoda működési ľendje

2.1. A nevelési év helyi ľendje



A nevelési év minden év szeptember l-től kĺjvetkező év augusztus 31.-ig taľt.
Nevelés nélkiili napok számaz 5 nap
(a nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestĹilet meghatźrozoĹĺ pedagógiai
célokra foľdítj a, szervezése folyamatos)
Keriileti pedagógiai napok: mindenkori év november hónap.
(tigyelet bizto sítása az őv o đábar)

óvodai felvétel:

o Hirdetmény kozzététe|e az óvodai felvételről
o Beiratkozás:
o Sztilői értekez|et:

május hónap
június hónap

Az óvoda zárva tartásának ĺdőpontjaĺ, ügyeleti lehetőség:

o Karácsonyízárvataľtás a szülőkkel tĺjľténő egyeztetés a|apjźn.
. Ügyelet beosztása a kerület kijelĺilt ővodájábarl.
. Nyaľi zárvataľtás: egyeztetés alapjźn.
. Ugyelet biztosítása a kijelĺilt óvodiíkban anyáĺi ügyeleti terv szerint.

2.2. A nyĺtva ŕ'artás rendje

Az intézmény hétfótől péntekig tartő ötnapos munkaľenddel egész évben
folyamatosan mfüödik. Eltéľő az íntézményí munkaľend, a gyeľmekek
fogadásĺĺnak ľendje abban az esetben, ha a nemzeti iinnepek miatl az általĺínos
munkarend, a munkaszineti napok renđje is változik.

o A nyitvat.artźlsi idő napi l l,5 őra, reggel 6 őrátőJ' 17,30 őtáíg
o A gyermeket 6 őrátő| óvónő fogadja, és felügyeletéről 17 őra 30 percig

óvónő gondoskodik.
o 7 őta előtt illetve |7 őra utĺín a gyeľmekekkel óvodapedagógus összevont

csopoľtban illetve ügyeleti rendszeľben is foglalk ozhat,
o Az óvodai foglalkozások ľeggel 8 órakoľ kezdődnek.

Nyáľĺ zárva taľtás

o Az óvođa üzemeltetése a fenntaľtő áItaI meg}latározott ĺjthetes nyáĺi zźtrva
taľtás alatt szĹinetel, ilyenkoľ töľténik az ővoda sziikség szerinti felújítása,
karb arfiartás a, val amint a nagýakaľítás.

o Az óvodai nyźni zźtrva tartźstő| legkésőbb február 15.-ig a sziilőket a
fal irij s ágon kereszttil táj ékoztatni kel 1.

o A nyfui zárás előtt 30 nappal össze kell gyujteni a gyermekek elhelyezésérę
vonatkozó igényeket, és a sziilőket a fogadó óvodaĺól, annak mfücĺdésével
kapcsolatos lényeges kérdésekľő| a zźtrást mege|ózően írásban tájékoztatru
kell.

o A (3) bekezdés szerinti zźrva tartás esetén, amennyiben a fogadó óvoda
SZMSZ-nek illetvę a jelen SZMSZ-nek a rendelkezésęijelentősen eltérnek
egymástól (külön<isen, a nyitra l.artás kérdésében) ugy a két intézmény
külĺin megállapodásban rendelkezik, hogy a zárva :artás iđeje alatt melyik,
vagy milyen - jelen Szabźt|yzattól _ eltéľő szabá|yok érvényesülnek. A



megállapodás tartallmźról a sziilőket megfelelő módon _ pl. a hiľdetőtábláľa
történő kifiiggesztéssel _ tájékońatni kell, és a megállapodást a jelen
SZMSZ-Węz is csatolni kell.

o A (4) bekezđés szerinti szabályok szerint kell eljárni, ha az óvoda másik
óvoda zźtrvatartásamiatt fogadja a másik óvoda gyeľmekeit.

óvodai nevelés nélkiili munkanapok

o Az óvodai nevelés nélküli munkanapok szźlma egy nevelési illetve egy
tanítási évben az otĺapot nem haladhatjameg.

o Az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját az ővođai nevelési év
ľendjére vonatkozó munkaterv hatźtrozza meg. Az időpontokľőI az ővoda
megfelelő módon - pl. a hirdetőtáblán torténő elhelyezéssel _ a nevelés
nélküli munkanap miatti zárva tartást megelőzoen legalább 7 nappa|
tájékoztatja a szülőket. Egyuttal fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy a
tájékońatást követő 3 napon belül, de legkésőbb a nevelési munkanapot
mege|ozo 3. napig je|ezzék az ővođavezetőné| írásban, hogy a nevelés
nélkĹili munkanapokon igénylik-e a gyermek felügyeletét.

o A (2) bekezdés szerinti igény esetén az óvodai nevelés nélktili
munkanapokon biztosítandó gyermek feliigyelet sziikségességérő| az
óvodavezető dönt, és amennyiben indokoltnak tartja gondoskodik a
felügyelet bizto sításĺáľól.

o A felügyelet kérdésében hozott dĺjntésről az ovodavezető megfelelő módon
- pl. a hiľdetőtáblan tĺjľténő elhelyezésse| _ az óvodai nevelés nélküli
munkanapotmegelozoen legalább két nappal a szülőket tájékoztatja.

o A felügyelet másik intézményben is biĺosítható, ha az igények alacsony
szźtma a|apjźn az intézmények köztjtti ĺjsszevont feliigyeleti rendszer
biztosítása is elegendő, figyelemme| aľra is, hogy az éte|száIlító céggel
töľtént megállapodás szerint a szoIgźt|tató 10 fő alatt nem biztosít étel
kiszállítást.

o Az (5) bekezdése szeľinti szabályok szeľint kell eljrárni,ha az óvoda másik
óvoda miatt fogadja a másik óvoda gyermekeit.

o Amennyiben a nevelés nélküli munkanap miatti zárvatartást mege|őző 5.

napig a szülők 10 fő felett kérik az ugye|etet, a felügyelet biztosítása
helyben kotelező.

2.3. Az óvoda munkaľendje

o Az íntézméný reggel a munkaľend szeľint 6,00 őráĺa érkező - az
intézményvezető á|ta| kijelĺĺlt _ dol'goző ĺyitja, i||. takańtást követően zaľja.
Az intézményi biĺonsági kód al<tivizźllása és kikódolása a nyitással és

zźlr ással megbizott munkataľsak munkaköri feIadata.
o A kaput 9'00 óľáig taľtjuk nyitva, ezt követően előzetes je|zés ęsetén indokolt

esetben ft)ldszinten dolgozó dajka vęszi źlt a gyermeket. Kivétel az ebéd
befizetési napok, melyek rendje fél évre előre ki van függesztve időponti
megjelölésekkel a hirdető tźLblźľl, és olvashatő az ővoda honlapján.

. Ügyintézés cé|jaből - 7.00-15.00-ig - az ővodatitkari szobában, illetve a kiírt
fogadó fuákban az érintett személyek által megjel<ilt helyiségben lehet
tartózkodni iđegeneknek, szülőknek. Ettől eltérően kizańIag e|ore egyeztetett
időpontban.

. Ügynökok nem taľtózkodhatnak az épületben.
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15 órától az ugye|etes dolgozó nyit kaput, a csopoľtok ügyeleti rendjének
megfelelőeĺ. Az épületet 17.30-koľ záquk.
A hazirendet sértő személyek esetében, illetve hozzátartozók létszámĺĺnak
kor|átozásában az óvoda biztonságos mfüödésének, és a gyermekek
védelmének érdekében, hiĺromszoľi szóbeli figyelmeztętés eredménytelensége
esetén, az ővodavezető egyénileg elbírálhatja a belépés ľendjét az érintettekkel
kapcsolatosan, illetve korlátozhatja az épilethasznáIatźń' a helyiségeiben való
tartózkodást.
A konyhában csak a szabáIyoknak megfelelő munkavégzés tcjrténhet, az ott
leltĺíľban helyezett eszközĺĺk kezeléséľe és mosogatás ľendje szerint.
Az iĺtézmény terĹiletére és helyiségeibe a jelen (2) és (3) bekezdésében
szabá|yozott eseteken tÍi az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek
csak az íĺxézmény vezetőjének engedélyével léphetnek be, illetve
taľtózkodhatnak ott.

Az intézmény egész teľületén tilos a dohányzás! (Általános Dohányzási
Szabályok t999. évi XLII. töľvény szerint az intézmóny Dohányzási
szab áIy zatáb an részl et en, e)
Az intézmény területére behozott, az ővodai ę||źtáshoz nem szükséges
targyakban keletkezett kĺíľokéľt az iĺtézmény csak szándékos kĺíľokozás
esetén felel.

2.3.|. 
^ 

v ezetők óvod ában való ben ntaľtózkodásának ľendj e

o A vezetőnek vagy helyettesének az ővoda nyitva tartása alatt az
óvodában ke|I taĺtőzkodnia. A vezetők bewfiartőzkodási rendjét az
óvoda éves munkateľve és munkaidő beosztása tartalmazza.
munkaterületiikĺjn elhelyezett hirdetőtábl źn kozzé kell tenni.

o Ha a tartós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség,hitnyzás, -
kétműszakos munkaľend ęsetén - az egybeeső munkarend miatti az
intézményvezető, vagy helyettesének folyamatos benn
tartőtartőzkodása az (1) bekezdés szerinti időszakban nem oldható
meg, úgy a helyettesítés rendjére vonatkozó (1) -es bekezdés alapján,
írásban megbízott legmagasabb végzettséggel rendelkező
óvodapedagógus látja eI a felađatot, beszámolási kötelességgel.

2.3.2. Az alkalmazottak óvodában való benntartózkodásának rendje

A kĺjzoktatásban alka|mazottak kĺjľét a Ktv. 15.$, az a|ka|mazási feltétęleket és

a munkavé gzés szabźtlyait a 16,-17 . $ ľögzíti.
A közalka|mazottak munkarendjét, munkavégzésének és dijazásának egyes
szabá|yait a Kjt. és a Mt. szabá|yozza'

Az óvodapedagógusok kłiľe és munkaľendje
o Az óvodapedagógusok jogait és kötelességét a KntV. 19. $ rĺĺgzíti, amely

a|apjźnmegilleti:
o A pedagógiai prograrn a|apján az ísmeretek, a tananyag és a

mó đszerek me gv á|asztás ĺának j o ga.

o A Helyi Nevelési Program elemzésében és énékelésében való
részvétel, valamint a nevelő testületben való véleménynyilvanítás
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gyakorolásanak joga.

o Szewezetttovábbképzéseken va\ő résmétel joga.

o Személyiségi jogainak tiszteletben tartása, nevelő-oktató

tevékenységének éľtékelése, elismerése.

o Kĺinyvtáľak, múzeumok, más kiállítótermek kedvezményes

|átogatása.

o Pedagógiai szakirodalom vź.sźrIźsźůloz a jogszabáIyban

me gfo galm azottak szerinti ho zzáj áru|ás i gényb e véte lének j o ga.

A Ktv. 16. $-a szerint az ővođapedagógus heti teljes munkaideje akote|ezo

órfüból és az oktató-nevelő munkával' vagy a gyermekekkel ĺisszefuggő, a

szakfel adat źnak ellźúásźłloz sztiks é ge s i dőb ő l áll.
A pedagógus heti őraszáma40 őra.

Kiitelező óľaszámok..
intézményvezető
óvodavezető-helyettes

óvónők

10 óra
24 őra
32 &a

A napi munkavégzés igazolásáĺakotę|ezően előírt jelenléti ív szolgál.
A b ęnntaľtó zko dás l e gfo nto sabb elemeit a Hźzir end r o gzíti.

2.3.3.^gyeľmekek óvodában való benntartózkodásának ľendje

A gyerme kek azóvodában a töľvény által elrendelt nyitvatartási időben

tartózkodhatnak.
A szülő kĺiteles gyermekét az ővoda dolgozóinak személyesen átadni.

A szülők az ővođamellékhelyiségeit nem hasznáIhatják.

A szülők az ővođa csopoľtszobźtiba, a gyermek mosdókba nem mehetnek be.

A csopoľtszobákba csak az anyás e|őszoktatás, nyílt napok, szülői éľtekezletek

alatttartőzkodhatnak.
Azuđvart, azudvaijátszóeszkĺizoket, a játszóteľü|etet' az óvodapedagógusok
felügyeletére bízott gyermekek hasznáIhatjźlk, az óvoda szokás-
szabá|yrendszerének megfelelőeĺ. Az óvoda nem tudja felvállalni a jźńszőtér

szerepét, ezért kérjiik, hogy aki gyermekééľt jön, legyen szíves az ővoda
teľĹiletét a lehető legrövidebb idő alatt elhagyni.
A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napireĺđ bíztosítja a
feltételeket, a tevékenységek megfelelő időtatamú meglewezését. Az óvoda
reggel 6 őrátő| bizosít felügyeletet és 7 őrátől nevelő-oktató ellátást.
A napirend ismétlődő időpontjai a gyermek biológiai ľitmusát követik, így
reggel: 8 - 9 őráigfolyamatos reggeli,
délelőtt: csopoľtosf,oglalkozások,séta,udvarijátékok
12 őrakor ebéd, azt követően pihenés, alvás
1 5 órakoľ uzsonna, játék

2.4. T áv o|maľadás, ľendkívüli távolmaľadás

A rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatokľól a Nkszt. 30. $ (5)

bekezdésének a) pontj a ręndelkezik.

t2



Az ővodavezetóje ľendkívĹili sziinetet ľendelhet el saját hatáskörben, ha:

. rendkívtiliidőjĺíľás
o természeti csapás
o más elharíthatatlan ok miatt (pl. nem biztosított az óvoda épületében a megfelelő

hőmérséklet, vagy nem készü|t eI az épiilet felrijítása, ezért az óvoda mfüödése
nęm lęhętsélges stb).

A rendkívüli sziinet kihiľdetésének időpontj áva| egy időben éľtesíteni kell a fenntaľtót,
és a megyei kormányhivatal fővarosi köľzeti hivata|źń is a d<jntésről.

A fęrtőzó betegségek és jaľvĺĺnyok megelőzése érdekében szfüséges jaľvanyĹigyi
intézkedésről szóló l8l|998. (VI. 3.) NM. ľenđe|et32. $- a éľtelmében jáľványveszély
vagy jáĺvány kialakulása esetében az ővoda mfüĺjdésének felfiiggesztését vagy
rendezvények miĺködésének megtiltását a kistérségi népegészségügyi intézętjogosult
elrendelni.

Az ővođa minden aLka|mazoÍtja kĺiteles az á|tala ész|elt ľendkíviili eseményt közvetlen
felettesének jelenteni. Az óvodavezętő dĺjnt a sztikséges intézkedésekről és a fenntaľtó
értesítéséről.

Rendkívüli esemény, és bombariadó, esetéĺ a Tílznadó tervben meghatarozottak
szeľint a gyeľmekek elhagyj źtk az épiiletet a csopoľtos óvodapedagógus, dajka,
vezetésével (Tűzriadó terv melléklete szerint).

A ľendőrséget és bombariadó esetén a tíizszerészeket, illetve szfüség esetén a
męntőket és a tlizo|tókat haladéktalanul értesíteni köteles az intézmény vezetője,
amennyiben nem eléľhető, akkor az intézményi titkaľ, illetve aki a telefon kĺjzelében
tartózkodik.

Mentési sorľend:
- első a gyeľmekek mentése,
- felnőttek mentése,
- közokiľatok, egyéb iľatok, értékek mentése.

2.4.1. A v ezetők, alkalmazottak távolmaľadása

A vezető helyettes fe|adata a munkaidő bęosztás, valamint a szabadságolási terv
elkészítése, melyet ađminisztráLnak és egyeztetnekazintézmény vezetőjével.
A kĺjzalkalmazott munkából való távolmarađźsát jelezrue kell a vezető helyettesnek, a
helyettesítés biztosítása érdekében.

Betegség miatti távolmaľadást köteles a do|goző jelenteni telefonon vezetőjének és

munkatársának.

Helyettesítés elve

o Tartós lĺányzźs esetén tĺjrekedni kell aľra, hogy a helyettesítő óvodapedagógus
személve neváItozzon.
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. Figyelembe kell venni' és figyelemmel kell kísérni az egyforma terhelést, a
helyettesítésĺé| az óvodapedagógus és a technikai dolgozók esetében is.

o Szempont a takaľékosság és anyagi térítési szabály is.
o Csopoľt összevonás 25 főig lehetséges.
o A technikai dolgozók munkabeosztásźft az ővoda teljes nyitvatar:tása, valamint a

munkakĺjrbe utalt munkák elvégzésének szükségessége szabja meg.
o z\ teohnikai dolgozók munkájukat vá|toző munkahelyen végzik a vezető utasítása

szerint.

Szabadságolási teľv elkészítésének elvei

A szabadság kiadásanak elvei a I38l|992. Korm. rendelet 11. $ (2) előíľásai szerint
kerülnek kialakításra' Kiadásakoľ a kormányrendeletben és a Mt.- ben foslaltaknak
megfelelően kell elj áľni.

2.4.2. A gyeľmekek távolmaľadása

Ha a gyermek az óvodai foglakozásľól távol marad a szülőnek a mulasztást
igazo|níakell. Ha a gyermek nem jelenik megaZ óvodában, és eń. a szülő előre
nem j elezte, hiźnyzźsnak minősül.

o A mulasztást akkor kell igazoltnak tekintęni, ha
- a sztilő a hiźny zást megelőzóen le galább e gy munkan appal tájékońať1 a

az ővođapedagógust, hogy a gyermekét bármely ok miatt nem kívánja
óvodába hozni,

- a gyermęk 3 napot meghaladóan beteg volt és orvosa távolmaľadását
igazolja,

- 3 napot meg nem haladó betegség esetén a mu|asńélst a sztilő is
ígazolhatja.

- a gyeÍmek hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem
tudott ktjtelezettségének eleget tenni.

o Az (1) bekezdésen kívĹili esetekben a mulasztás igazolásának kérdésében
az intézĺnényvezető dtint.
- Ha atávo|maradást nem igazo|jź.Jĺ^ a mulasztás ígazo|atIarl.
- Az óvodai szervezeti egységben megszűnik az e|he|yezés, ha

. a gyermeket másik óvoda áfuette,

. aszi|o írásban kijelenti, hogy gyeľmeke kimaľad,
o ťlzętési hátľalék miatt - a szülő többszt}ľi eredménytelen felszólítása

és a gyeľmek szociális helyzetének vizsgálata utén - megsziintetés
tźn gy ábarl hozott j o gerős đöntés napj ĺín,

o a gyeľmeket felvették aziskolába,
. ha a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek

az utolsó napjźn, amelyben a hetedik életévét betölti,
. ha a gyermek a jogszabá|yban meghatźlrozottnźi igazolatlanul

többet van távol.
Igazolás módja

o Ha a gyermek távolmaradása előre nem láthatő ań. a távolmaľadás
napjan lehetőleg 8.30 őráíg be kell jelenteni az intézmény
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títkfuźtnak, vagy a csopoľtszobabejarutźnál erľe a céIra kifiiggesztett
füzetbe beími.
A két hetet meghaladó távollétet az intézményvezetojével
egyeńetni kell, és eztasz:d.ló a formanyomtatványon je|ezze.

Ha a gyermek három ĺapĺá| hosszabb ideig, betegség miatt
hiányzik, csak orvosi igazolással (az orvosi igazolásnak
tartalmazrua kell a betegség kezdetének napját és azt a napot,
melýől gyógyult, valamint ań. az orvosi szakvéleményt is, hogy a
gyeľmek egészségeso óvodai kiizösségbe mehet) hozhatő az
intézméĺybe.

Ha a gyeľmek a közoktatási tĺirvény 24. s.(3) bekezdése alapjan vęsz részt az
óvodai nevelésben és egy nevelési évbęn hét (7) napnál igazo|atIanul többet
mulaszt, az ővođavezető értesíteni köteles a gyeľmek lakóhelye szerint illetékes
jegyzőt.

2.5. Címeľ haszná|at, lobogózási ľend

Az ővoda fíĺbejfuatánáI a címtáblát és nemzeti színrĺ lobogót kell elhelyezni.
TisztáĺÍartásáĺőI,karbarfiartásźrő| az óvoda vezetőjének kell gondoskodni.
Az ővoda éptiletét Budapest Fővĺĺľos KözgyĹílésének középületek és közteľületek
fellobogózásáról alkotott 8lI99I. (III. 21.) sz. rendeletében meghatźtrozott napokon és

módon kell fellobo sőzni.

2.6. Az ĺóvoda belső szakmaĺ és tanügyi dokumentumainak használati ľendje

Az óvoda, helyi pedagógiai programját, szewezeti múködési szabáIyzatźú,
házirendjét, egy-egy példányban az óvodavezetői irodában he|yezi el. A
dokumentumok az óvoda honlapján nyilviĺnosak, a szülők időpont kérésével papír
alapon is megtekinthetik fogadóóra keľetében.

A dokumentumokľól táj ék oztatźs adhatő a szülői értekez|etek alkalmával is.

A gyermekek előjegyzésekor az ővodaihźnirendet a szülővel ismeľtetni kell' és egy
példaný a felvétellel kapcsolatos szülői értekez|eten át kell adni szĺímukľa. Az
átadás.źn ételt j egyzőkcinyvben ľö gzíteni kell.

2.7. Az ĺívodaĺ étkeztetés biztosítása' téľítésĺ díjak befizetésének ľendje

. Étkezési térítési díjak egy napra jutó ĺ!sszeg&ő| a szülőket a hirdetőtáblan
elhelyezett értesítéssel kell táj ékoztatni.

. Étkezési térítési díj fizetési kedvezmények méľtékét és igénybevételfü mőďját a
Józsefuaľosi onkormanyzat - rcĺđeletben szabźiyozza és annak tarta|mźrő| az
intézménymegfelelőmódontájékoztatjaaszÚlőket.

o Befizetési és pótbefrzetési napok jegyzékét a szülők a nevęlési év elején
megkapjĺĺk) ezen kívül minden hónapban az időpontok az iĺtézmény
hirdetőtábl ájára is kifiiggesztésrę kerülnek.

o Az étkezési térítési díjakbeťĺzetése minden hónap 10-e utani első hétfő (08.00-

|2.00 őráig) - a hirdető tábllán előre jelzett napon - történik.
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o Pótbefizetés napja a beťlzetési napot kĺjvető munkanap (8.00-12.00 őtáig),
amelyľől - illetve az ettőI eltérő esetekĺől - a szĹilőket ugyancsak a |ĺrdetótábla
útj an kell tájékozÍatru.

lJiányzás esetén az étkezés lemondása

o Hiányzás ęsętén a gyeľmek tészére biztosított étel a łĺźnyzźls e|ső napjźn, az
étkezés időpontjában elvihető (délben).

. óvoda szeĺvezeti egységben a lemondás a következő naptőI érvényes és a
következő havi befizetéskor irható jóvá.

o A teljes hét lemondása amege|oző hét péntekén 8.30 óráig történhet.
o A be nem jelentett hiźnyzása esetén a szi|ő a téľítési díj visszafizetésére nem

tarthat igényt.
o Az intézményvezető megsziintetheti az intézményben való elhelyezést, ha

haľomszori íľásbeli figyelmeztetés ęllenére önhibájából két hónapot
meghaladó fizetési hátralék keletkezik.

o Az első figye|meztetést a befizetés elmulasztását követő 15 napon beliĺl, a
második figyelmeztetést az elsőt követő 15 és 20 nap ktiz<ĺtt kell elküldeni,
a harmadik figyelmeńetést a másodikat követő 8 napon belül kell a
szülőknek elkĹildeni írásban.

2.8. Az óvoda szo|gáltatásai

Az ővoda aIapťe|adatan kíviil - szülői igények esetén, a veliik töľténő egyeztetés
a|apjźn-külĺinb<lzőszo|gáLtatásokatnyujt.

a) Sziikség szerint lehetőség van:

. Egyéni differenciált fejlesztésre, fejlesztő pedagógussal, aki speciális módon
segíti a részképességekben lemaľadt gyermekeket, és gondot fordít a
tehetséges gyermekek gondozásáĺa is a hét minden napján.

. Logopédiai foglalkozásra, heti két alkalommal, ahol logopédus szakembeľ
konigálja a beszédhibákat.

b) Fakultációs programjaink, a szülők igénye szeľint, délelőttönként:

o úszás, ktilĺjn busszal,
o állatkerti séta
o hittan,
. nyelvi foglalkozás.

A tanulmányi kirándulások, sétfü, mozi-és sziĺlház|źtogatások, sportnapok
szervezéséte a munkaterv szerint keľĹil sor.
Eseti jelleggel egyéb munkaterven kívüli rendezvények is szeľvezhetők.
A foglalkozásra azokat a gyermekęket lehet elvinni, akikÍől szülői írásbeli
engedélye van a szo|gtitatőnak, és eľről névsoľt ad le a szo|gáItatást vezeto
személy az érinteÍt csopoľtok óvónőinek.
A gyermekek tisszegyújtéséről, és csoportokba valő bizonságos' jogszenĺ
vi s szaj uttatás ríľó l a házir endet b etaľtv a köte l e s elj áľni a fo g|alkozás szew ezőj e.

A foglalkozásra átadott gyeľmekek felett a feltigyeleti jogot a foglalkozás vezetóje
gyakorolja, és a szolgá|tatés minőségéért is egy személyben felel.
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2.9. Az óvoda műktidtetésének. üzemeltetésének biztosítása

o Munkamegosztási megállapodás a Józsefuarosi Intézménymfüĺjdtető
Központ és az oná|Iőan mfüödő óvodák k<izĺĺtt.

o Mfüödtetési megállapodás az oná|Lőan működő és gazďáIkođó Józsefuarosi
Intézményműködtető Központ és a köznevelési intézmények között.

3. Az óvoda szervezete és vezetése

Az iĺtézĺnény egy szetvęzeti egységből á1l, melyet az iĺtézményvezetó egyszemélyi
felelősként vezet, Az ővodai feladatokat ellátó szervezeti egységek szakmai szempontból
onállóak, tevékenységiiket a rájuk vonatkozó jogszabá|yok' szakmai előíľások alapjan
|átják e|.

Az óvoda egységes szewezeti rendszerű iĺtézsnény, melyet azintézményvezető vęzęt és
amelyben ęlkülönült szervezeti egység nem miĺkĺidik.

A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült
feladatuknak megfelelően részleges önállósággal, ill. sajátos feladatokkal és jogosítványokkal
ľendelkezik:

a) nevelőtestület,
b) dajkák és kisegítő dolgozók,
c) szakmaimunkaközĺisség,
d) titkaÍ.

3.l. Az ĺívoda vezetőségének tagiai, jogkiirei, felelősségei

Az intézmény élén az ővodavezętő á||, akit egy helyettes segit az óvoda vezetésévęl
<i sszefliggő feladataí ellátásában.

Az óvodavezető

A Nkszt. 67' $ (1) bekezdésében szabá|yozott az iĺtézményvęzetői megbízźs
feltételľendszęÍę, és ennek 3. szćnrń mellékletében felsoľolt iskolai végzettség,
szal<képzettsé g elő írás a.

Az Nkszt. 69. $ (1)-(6) bekezdései tartalmazzźl< a köznevelési intézmény vezetője
hatáskĺirébe rendelt felelősségeket, jogkĺiröket és jogosultságokat.

Az óvodav ezető a|apvető felelő ss ége, feladatai' j o gkti rei:

Az ővodavezető az intézméĺy egyszemélyi felelősségu vezetoje, tevékenységével
felelős az ővoda szakszeru és töľvényes mfüĺjdéséén.
Alapvető feladata a pedagőgiai irźnyitás, szemé|yzeti-munkáltatői, gazdálkodási és

tantigy i gazgatási fel adatok e||átása.

Felelősségi kĺjrében gondoskodik a nevelő-oktató munka tźttgyi, személyi és szeľvezeti
feltételeiről.
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Végľehajtja a Jőzsefvźrosi onkormtnyzat Képviselő-testiilete és polgármestere _ mint
munkáltató _ źĺItaI meshatźLrozott feladatokat. közreműkcjdik a fenntartói dontések

előkészítésében.
Előkészíti, megszeľvezi az ővoda pedagógiai programjának elfogadását, elkészíti vagy
elkészítteti, nevelőtestiileti dĺjntésľe előteľj esńi a progľam tervezetét, majd a szülői
szerv ezettel vé l emény ezteti.

Az íĺltézméĺy vezetője felel a pedagógiai munkáéľt, az íntézmény ellenőrzési, mérési,

értékelési és minőségbiĺosítási rendszerének működéséért, a gyermekvédelmi

feladatok megszeľvęzéséért és ellrátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és

biztonságos fęltétęlęinek megteremtéséért, a gyermekek egészségugyi vizsgźiatának
megszewezéséért.

Az őv ođa v ezetojének feladatk<jľébe taľtozik kül<jnĺjsen:

o a nevelőtestiilet vezetése,
. a pedagógiai munka kányítźsa, ellenőrzése,
o az intézmény működésének hosszú távú elveit és megvalósítását szolgáló

elképzeléseket magában foglaló minőségirĺínyítási pľogram elkészítése.
. a nevelőtestület jogkörébe tartoző dĺintések előkészítése' végrehajtásuk

szakszeľtĺ megszeÍv ezése, el lenőrzése,
. a rendelkezésre áI|ő költségvetés alapjan a nęvelési-oktatási intézméĺy

múkĺjdéséhez sztikséges szemólyi és táľgyi feltételek biztosítása,
o a szĹilői szewezęttęl, a munkavalLa|ői érđekképviselettel való együttműködés,
. anęmzeti és óvodai iinnepek munkaĺendhezigazođó, méltó megszervezése,
o munkáltatői,tovźlbbá"
. a kiadvźnyozási (aláírási) jogkör gyakorlása.

Az őv o dav ezetó ko zvetl enül k ány itj a:

. a gyęrmekvédelmi munkát,

. a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenységet,
o a munka- és hĺzvédelmi tevékenységet,
o agazdáIkodási feladatokban résfrĺevő titkaľ, valamint
o a karbantaľtó munkáját.

Személyzeti - munká|tatői feladatokat lát el:

o Elkészíti az óvoda munkaeľó-gazdá|kodási teľvét, annak alapjtn a betöltetlen

állás o kra p á|y ázatot hirdet, é s lebonyo |ítj a a p á|y ázati e lj árást.

Külĺjn jogszabályban ęlőírt feltételek szerint kinevezi az óvoda do|gozőit,
gyakoľolja feletttik a munkáltatói jogkĺirt.

o Elkészíti, és az óvodapedagógusokkal egyeńeti a nevelők és a különböző felelősök
munkaköľi Ieírását, és ha sziikséges módosítjaazokat.

o Elkészíti a dolgozók munkabeosztásźú..

o Lefolytatja az a|kalmazottak fogla|końatásźlta, élet-és munkakĺirĹilményeire

vonatkoződöntésekné| jogszabźiyá|ta|eIőíĺI.egyeńetéseket.

o Ellenőrzi a do|gozók munkaviszonyáva| kapcsolatos nyilvántartások vezetését.
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. A dolgozókkal és a gyeľmekekkel kapcsolatos informźrciőkat az adaŃéde|mi
tĺirvény rendelkezései szeľint megőrzi.

o Gondoskodik a munkafegyelem és a törvények megtartásaľól, a munkaviszonyát
vétkesen megszegő dolgozók törvényes felelősségĺe vonásáľól.

. Gondoskodik a szakrnaí el1enőrzése|<ro|, az ęgyes alkalmazottak munkájrínak
értékeléséľől, együttmfüödik az e||enőrzést végző külső szakértővel.

Ügyintézés, tanůigyi nyilvántartási feladatok:

o Szewezi az ővođa tigyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabáIyok szeńnt.
. Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai

intézkedéseket, ezehől napľakészen tájékoződik és intézkedik a jogszabályok

nevelőtestiiletben való megismeľtetéséről és végrehajtásaról.
o A hivatalos Ĺigyintézési hatĺĺriđőn beltii váiaszo| a hozzá érkezett gyermekeket,

szĹilőket és a közalkalmazotíakat érintő kérdésekľe.
o Biztosítj a az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
o Az ővodához érkezó Ĺigyiratok ĺaprakész iktatásaľól gondoskodik, és megszewezi

azok megfelelő határidőn belül tĺjľténő elintézését.
. Gondoskodik az irattźri terv elkészítéséről a szabálvok szerinti iľatkezelés

éľdekében, elrendeli és ellenőľzi az iratok selejtezését.

Miĺktidéssel' gazdálkodással és kiiltségvetéssel kapcsolatos feladatok:

o Felelős az íntézmény költségvetésének tęwezéséétt, végľehajtásáért, betartásáért,

feIe| az ezze| osszeftiggő beszĺímolók, mérlegek valós taľtalmáért.
o Felelős a normatíva igénylés és elszámolás feladatainak e||átźLsáéÍt, a

jogszabá|yokban meghatátozottak alapjan a nyilvántaĺtások naprakész, valós
v ezeté séért, a ponto s adatszolgá|tatásért, a határidők b etartźsáért.

o A fenntaľtó jőváhagyása utiín az elfogadott e|oirźnyzatok alapjan szewezi meg a
munkát.

o Felelős a Józsefuarosi Intézménymúködtető Kcizpont vezetőjével együtt a
kaľbantaľtási terv elkészítéséért, végrehajtásáért.

o Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretében az íntézmény takaĺékos
gazđá,|kođásáról.

o Évente beszámol a költségvetés teljesítéséľől a fenntaľtónak, illetve a belső
szab á|y zatok ľendelkezései s zeľi nt elő írtaknak.

o Gondosan otzi, és takarékos gazdálkodással gyaľapítjaiĺtézménye vagyonát.
o Biztosítja, hogy a költségvetési szeľv működése és gazdáIkodása során megfeleljen

a gazđaságosság, hatékonyság és eredményessé g ktjvetelményeinek.

Kłizvetlen munkakapcsolatok:

o Az óvodavezető vezetési feladatait az ővođavezetohe|yettessel egyiitt gyakoľolja.

A munka és felelősség-megosztásľól munkaköri leírásban rendelkeznek.
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Helyettesévelközösen elkészített rend szeľint taľtózkodik az ővođźtbaĺ. Együttesen
felelősek azétt, hogy intézkedéseiket ĺisszehangoljfü, minden lényeges
eseményről, ügyrő l e gymást kölcsĺjnösen táj ékoztassák.

Szoros kapcsolatot tart fenn:

o Az ővodtnbelül: a szakmaimunkaközösséeekkel"
o Azővodźnkívül:

- a fenntaľtó illętékęs vezetójéve|,bízottságaiva|,
- a Polgármesteri Hivatal ügyosztályaíva|, iľodáival, a szülői

szervezetekkel,
- a sziilőkkel,
. a keľületben mfüĺĺdő többi kĺjzoktatási. kulturális. szociális

intézménnye1,

- apedagógiai szakmai szolgźlltatást végző intézetękkel,
- az óvodát támogató helyi taľsadalmi szervezetekkel,
- az ĺinkoľmányzatí gazdasági társaságokkal.

Az óvoda vezetőjének munkdjdt a nevelőtestiłIet és a sziilők közössége a vezetői
megbízósdnak mdsodik és negledík évében személyazonosítdsra alkalmatlan
kéľdőíves felméľés alapjdn értékelL Az orszdgos pedagógíai-szakmaí ellenőrzés az
intézményvezető munkdjúnak ellenőrzése és éľtékelése soľún a kérdőíves felmérés
eredményét ís Jigyelembe ves zL

óvodavezető.h elvettes

o Az óvodavezető-helyettes vezetőí tevékenységét az ővodavęzető közvetlen
irányitása mellett végzi. Az óvodavęzető akađáIyoúatása esetén el|átja a
helyettesítését.

o Az óvodavezető-helyettes a nevelésí teľĹileten közľemfüĺidik a vezető źita|
megállapított tevékenység iľanyításában. Közvetlenril szervezi és iranyítja
az ővodai dajkák munkáját.

Felelős:

feltételeinek biztosításáért,

megteľemtéséért,

írányű munkájának ellenőrzéséľől, a helyettesítési feladatot ellátó
óvodapedagógusok munkáj ĺínak ellenőrzéséről.

o Az óvodavezető-helyettes részletes fe|ađatait munkaköri |ęírás határozza
mes.



3.2. A v ezetők köziitti feladatmegosztás

Az ővodavezető vagy az óvodavezető-helyettes akadályoztatása esetén a
helyettesítés ľendje

o Akadályoztatása esetén az ővođavezeto he|yettesítését teljes felelősséggel
az ővodavezető-he|yettes láda eI az azonrlali döntést nem igény|ł5, avezető
klzźrőIagos hatáskĺiľébe tartoző tigyek kivételével.

o Az óvodavezető tartós ĺívolléte esetén a helyettesítés ellátása fenntaľtói
intézkedé s a|apj áĺ t<jrténik'

o Az óvodavęzető és a helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az
óvo daveze tő á|ta| írásban adott me gb ízźs alapj źn történik.

o A (3) bekezdés szerinti megbízás hiarryábaĺ az óvođavezetőt a
legmagasabb szolgéiati idővel rendelkező hatźr ozatlan időre alkal mazott
pedagógus, ennek lĺźnyźtban az őv oďatitkar helyettesíti.

o A ľeggel 6 őrátő| 7 órźńg, illetve 17 őrátőI 17. 30 óráig terjeđő időben a
vezető helyettesítésének e||átásábaĺt közremfüĺidnek a munkarend szeľint
ez időben munkát végzo óvónők.

o A jogszabá|ynak, szakmai előíľásoknak megfelelően az intézményen belül
elkül<inült feladatuknak megfelelően ľészleges önállósággal, ill. sajátos
feladatokkal és j o go sítványokkal rendelkezik:

: ;ľ:'ä:',."JŁľ"''.n"''
. munkaközösségek,
o dajkfü,
o óvoda titkaÍ.

A kĺjzalkalmazoÍtí közĺisség tagjainak részletes feladatait a munkakĺiri leírásuk
tartalmazza.

3.3. A nevelőtestület mĺĺktidésének ľendje

A nevelőtestĺĺlet

o A nevelőtestÍilet kültjn jogszabályban meghatarozott jogosítvĺínyokkal
rendelkező testiilet, amely a nęvelési iĺtézĺnény pedagógusainak kcizössége,
nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácsadó éshatźroző szerve.
A nevelőtestÍilet tagsa az óvoda valamennyi pedagógusa, valamint a nevelési
munkátkĺizvetlenülsegítőfelsőfokúvégzeÍtségualkalmazoÍt.

o A nevelőtesttilet nevelési kéľdésekben, a nevelési íntézmény mfüĺidésével
kapcsolatos iigyekben a kĺizoktatási törvényben és más jogszabá|yokban,
továbbá e Szabá|yzatban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező
jogkcirrel renđelkezik. A nevelőtestiilet tagjainak részletes feladatait a
munkak<jri l ęírások tarta|mazzźů<.

A nevelőtestüIet tagiainak részletes feladatait a munkaktiľi leíľások
tartalmazzák.

. A nevelőtestĺilet dĺintési jogköľébe l'artozik:
o SzMSz elfogadása, módosítása, pedagógiai program elfogadása,
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o az intézménv mfüödésének hosszú távú elveit és megvalósítását
szolgáló elképzeléseket magában foglaló minőséqiľányítási program
elfoeadása. a minőségirányítási pľoqram évi énékelése.

o az intézmény éves munkatervének jóvahagyźsa,
o az íĺtézmény munkáját átfogő elemzések, éľtékelésęk, beszámolók

elfogadása,
o ahźu;irendelfogađása,
o az íntézméĺyvezetői pźiyźnathoz készített vezetési progľammal

tisszefüggő szakmai vélemény kialakítása.

A nevelőtestület feladatkiiľébe tartoző ügyek átruházása,, a feladatok
ellátásával megbízott beszámoltatására vonatkozó rendelkezések

o A nevelőtestiilęt hatáskĺjľének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban
biztosított hatáskĺjľeinek gyakorlási j ogát nem ruházza źtt.

. Beszámoitatás az éves munkaterv és a továbbképzési terv alapjtntörténik.

Az egységek kiiziitti kapcsolattartás

o A nevelőtestiilet és a dajkák közössége továbbá az egyéb koza|ka|mazottak
kozotti kapcsolattaľtás az ővođaí munka egészét, valatiĺt az óvoda
valamennyi alka|mazottját érintő ügyekben a két alkalommal összehívott
(év eleji, évzźtőí), valamennyi a|ka|mazott ľészvételével taľtott
a|ka|mazotti értekezleten való sul me g.

o Az óvodapedagógusok havi rendszeľességgel összeülnek, és
mentálhigiénés megbeszélések keľetében szakmai ĺjn- és továbbképzést
taľtanak.

o Nevelőtestiileti értekezletet igény szeľint, illetve kéthavi rendszerességgel
hív <jssze az ővođa vezetoje.

o Az egyes teľvezési időszak feladatait a csoport pedagógusa ľendszęresęn
megbeszéli a csoportho z beosńott dajkával

Dajkák és kisegítő dolgozók

Elkülönült feladatuk alapján szewezetí egységnek nem minősülő és önálló
jogosítványokkal nem rendelkezł5 közösséget alkotnak. Részletes feladataikat a
munkaköri le íľásuk tartalmazza.

3.4. A szakmai munkaktiziisség mĺĺkiidésének ľendje

Szakmai munkaközłisség

Az Nkszt. 71 $. írja elő létrehozásanak és műktjdtetésének feltételeit.
o Az intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai

munkakĺjzösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szak'rnai

munkaközosség hozható létre.

o A szakmai munkaközösség tészt vesz az iĺtézmény szakmai munkájának
irźnyítźsában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésben, osszegzo
véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.
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A szakmai munkakcjzcisség vezetoje akkor is részt vesz a belső ellenőrzés
folyamatában, ha nem kĺjznevelési szakértő.

A szakmai munkaköztisség gondoskodik a helyi pedagógiai pľogľam nevelési
teľĺileteinek napi érvényestilésében, szakmai segítésében, atervező és éľtékelő
munka dokumentumainak vezetésében.

A szakmai munkakcizösség tag1ai alkalmanként az intézményí
eseménynaptérhoz kapcsolódó rendezvények szervezésében, fellépések
bonyolításában, hangulati elemek biztosításában is segítenek.

Amennyiben keľületi szinten más intézményeknél is mfüödik hasonló
munkakĺizösség, a pedagógusok kezdeményezhetik íntézménykozi
munkaközö sség létreho zását is.

o A szakmai munkaközösséget munkaközösség vezeto irányitja, akit a
munkaközosség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz ffiog,

legfeljebb ĺjt évľe.

3. 5. Minős égir ányítási csop oľt műkti d és ón ek rendj e

Az intézmény feladatai hatékony, tĺiľvényes és szakszeľű végrehajtásának folyamatos
javítása, fejlesfése cé|jábő| megJlatáľozza a minőségpolitikáját. Az intézmény a
minőségirányítási progľamban hatáĺozzameg az intézmény mfüödésének folyamatát,
ennek keľetei k<jzött a vezetési, tervezési, ellenőľzési, méľési, éľtékelési feladatok
végrehajtását. A minőségirányitási progľam végrehajtását a neve|őtestület és a sziilői
munkakĺizĺjsség évente áttekinti. Az értéke|ést az iĺtézméĺy vezetője megküldi a
fenntaľtónak, és biztosítja annak nyilvánosságát azintézményben megszokott úton.
A csoport műkiidésének célja:
. a7' intézmétyi minőségpolitika megvalósulásrának segítése
. Ąz iĺtézményi minőségcélok elérésének támogatása
. a vezetés és az iĺtézményi folyamatok kĺjzĺjtti minőségügyi szemléletű

kommunikáció és kapcsolat fenntaľtása

. az intézményi szewezeti működés folyamatos fejlesztésének indukálása.
A csopoľt tagjainak az intézmény vezetoje ad megbízást a fe|adatra, A
minőségfej|esztő csopoľt létszźtma: 3 fő. A minőségfej|esztő csopoľt tagtrai beosztás

szerint:
Munkájukat kĺjzvetleniil az intézményvezetó fuźnyítź.sáva| végzik. Mfüt'dési
ľendjfüet maguk alakítjak ki, vezetőjfüet maguk nevezik meg az intézmény
vezetőj ének j óvahagy źsáv a|.

3.6. F.ej les ztői, gy ermekvéd elmi, lo gop édiai fe|elős tik feladataĺ

Az óvodai gyeľmekvédelem felađatait az 1997. évi X)oil tv. a|apján készült helyi
nevelési program szabá|yozza, amelynek rtĺvidtávú feladatait az óvoda éves
műktjdési terve taľtal mazza.
Az íntézmény vezetője gondoskodik a gyermekvédelmi felelős munkájához szĹikséges
feltételelűől.
A nevelési év kezdetekoľ a szülői faliújságon kifüggeszťve tájékońatĺi kell a szülőket
a gyermekvédelmi felelős nevéľől, illetve hol és mikor érhető el. Ugyanilyen foľmában
a gyeľmekvédelmi feladatokat ę||átő fontosabb intézmények címét és telefonszĺímát is
ki kell függeszteni.



A veszélyeztętő okok feltaľása érdekében családlátogatáson vesz résń. a csopoľtos
óvónőve1.

A gyermekvédelmi felelős, amennyiben a gyeÍmeket veszélyeztető okok pedagógiai

eszközĺjkkel nem oldhatók meg, segítséget kér a gyeľmekj ő|éti szo|gá|attő|.

A gyeľmek anyagi veszéIyeńetettsége esetén ľendszeres, vagy rendkívüli
gyermekvédę l mi támo gatás me g ál l ap ít ásät kezdemény ezi.

Szakmai munkáját a helyi nevelési pedagógiai progľamban foglaltak szerint végzi.

Az egyéni fejlesztő feladata

Az á|talános pedagógiai elvek figyelembevételével a speciális pedagógiai elvek
betartźsával a gyermek adottságaih oz l'rlrténo rugalmas alkalmazkodás.
A nevelő oktató, egészségügyi, gondozási, <ĺnellátási feladatokból adódó

fej lesztőmunka során a hátrányok csĺjkkentés e, v agy ellensúlyozása.
A gyermek pozitív magataľtásj egyeinek megőrzése, erősítése.

A készségek és képességek kibontakoztatásáva| törekvés arra, hogy a gyeľmek

önmagát és másokat kész legyen elfogadni.
olyan harmonikus személyiséggé váljon, aki ataĺsadalom éľtékes tagja lehet.

3.7 . A n evelő i-oktatĺíi munk át kőzv et|eniil s egítők feladatai

Dajka: A Nkszt. 66. $ szerint:
a) ľendelkeznie kell azeLőirtiskolai végzettséggel _ dajkaképző,
b) btintetlen előéletri és cselekvőképes legyen.
Btintetőj o gi véđelem szempontj ából közfeladatot ellátó személy.

óvodatitkár Íelladata: rendszeres kapcso|attartása a JIK Intézményműktidtető
Käzponttal.
Az iĺttézményi titkĺáľ, a nevelőtestiilettől, pedagógiai asszisztenstől és a dajkfü,
valamint a takaľítóktól elkülönült feladattal rendelkező kozalkalmazott, akinek
fe|adata elsősorban az óvođa rendeltetésszerÍĺ mfüödéséhez szolgáló feltételek
biztosítása (funkcionális feladatkörök)' Részletes fęIađatźtt a munkak<jľi leírás
tartalmazza.

3.8. Szülői szerv ezet (munkakiiztisség)

A szülői szervezet ľészére a jogszabályi előírásokon felül biztosított jogok
Az ővođai szülői szewezet: a Sziilői Szervezet Közösség
A szülői szervezet dĺjnt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,

tisztségviselőinek megvá|asztźsáró|.

A szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol:

Đ A szewezeti és működési szabáIyzat e|fogađása előtt a vezetók és a szülői



munkaközösség kĺjzĺjtti kapcsolattaľtás módj át szabáLyoző tészében,
b) Az óvoda és a család kapcsolattartási ľendjének kialakításában,
c) A szolgáltatások megrendelésében
d) Közös rendezvények szervezésében

e) A gyermekek jutalmazásźnak, fegyelmi és káľtéľítési felelősségének, az
íntézmény káľtérítési felelősségének hĺŁirendi szabźiy ozása kérdésében.

Az óvođavezető nevelési évenként
hivatalos tźĄékoztatást ad a munkáľól
véleményét, j avaslatait.

3.9. Belső helvettesítési ľend

két alkalommal összehívja a testületet, ahol
és feladatokľól, megha|Igatja a szulőí szewezet

o Az ővodavezętőt akadá|yoztatása esetén az ővodavezeto.he|yettes helyettesíti
jelen szabźiyzat 3.I. pontjátbarĺ az ővodavezető-helyettesre megállapított
feladatok szeľint.

o Az óvodavezető taľtós távolléte esetén a helyettesítés ellátása fenntaľtói
intézkedés a|apj źn történik'

o Az iĺtézményvezetó és ővođavezętő-helyettese egyidejrĺ távolléte esetén a
helyettesítés az iĺtézményvezető źital- írásban adott megbízás alapján történik.

o A (3) bekezdés szerinti megbizás hianyában az intézményvezető a
legmagasabb szo|gáIati idővel ľendelkező, Ilatáĺozat|an időre kinevezett
pedagógust bízhatja meg. Intézkeđési jogkclre az iĺtézmény működésével, a
gyermekek biztonságźnak megóvásával összefiiggő azoma|i döntést igénylő
tigyekľe terjed ki beszámolási ktitelezettsége mellett.

o A ľeggel 6,00 órától 7,30 őráig, i11. 16,30 őrźltőI |7.30 óráig terjedő időben a
vezetók helyettesítésének e|Iźúásábarl közremfüĺjdnek a munkaľend szeńnt ez
időben munkát végzó óvodapedagógusok is megbízással.

4. Kapcsolattaľtás ľendje

4.1. A vezetés és a feladat ellátási helyek kapcsolattartásának ľendje

* Az óvoda nevelési egységei kĺjzötti ľendszeľes szakmai kapcsolattartás a
munkaterv szerint utemezett nevelőtestüIeti értekezleten. illetve a rendkívtili
nevelőtesttiletí értekezleten valósul meg.

....NevelőtestĹiletiértekez|etetkelltartani:

A nevelési pľogram és móđosítása elfogadásáĺa,
A szewezeti és mfüĺjdési szabáIyzat, valamint módosítása elfogađźsźra,

A nevelési év előkészítéséľe, a munkaterv elfogadásara,

Az óvoda éves munkájanak éľtékelésérę, egyéb átfogő elemzések,
éľtékelések, beszámolók elfogadásaľa,

A nevelőtestület képviseletében elj áró óvodapedagógus kivá|asztásźlra,

A házir end elfo sadás ara.

a

o

a

a

a

o
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Az ĺjtéves pedagógus-továbbképzési terv elfogadására,

Az óvo dav ezetói p áIy źńatásho z készített vezeté s i pro gľanrmal ö s szefü g gő

szakmai vélemény kialakításár a,

A nęvęlőtestiilet véleményének kikérésére a vezető-helyettes megbízása,
illetve a megbízás visszavonása előtt, az óvodapedagógusok külĺjn
megbízásae|őtt,

A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottsźlg

megkeresésére a hetedik évet betöltött gyeľmek újabb nevelési évének

megkezdéséhez szfüséges egyetértés megad ására,

J o gszab áIyban me ghat źt ozott. e s etekben.

* Rendkívüli nevelőtestiileti értekezletet kell taľtani. ha:

C Az óvodavezető ĺisszehívja,
o A nevelőtestĹilet egyharmadakérí,
o Szülői szęrvezet kezdeményezésére

nevelőtestiilet elfo gadta.

akkor, ha a kezdeményezést a

* Az a|kalmazotti közĺisség éľtekezletę bińositja a szal<ľrrai munkát végzó

óvođapedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát k<jzvetlenül segítő

đajkĺák, ngyíntézó és kaľbantartó dolgozók együttmfüĺidését.
* Alkalmazotti érteke zletet kell tartani :

o A kĺjzoktatásról sző|ő tĺirvényben meghatározott fenntartói dtintések

előzetes véleményezésére, amelyek az óvoda megsziintetésével,

átszervezésével, feladatának megvéůtozźlsával, nevének megállapításáva|,

költs é gveté s ének me ghatźlr o zásával é s mó do s ít ásáv aI, v ezetőí me gbízás s al
kapcsolatosak.

* A dajkfü munkaéľtekezleteit az ővodavezető-helyettes hívja össze az éves

munkateľv szerint. Rendkívüli esetben az ővodavezető engedélyével hívható

össze.

Az egyes tervezési időszak foladatait a csopoľt pedagógusa ľendszeresen

me gb e szé l i a c sopoľtj ába b eo sztott đajkáj áv a|.

A nevelőtestiilet és az alka|mazotti ktizösség értekez|etét az óvodavezető hívja
ossze azíntézményvezetoipá|yázattal kapcsolatos értekezletek kivételével.

4.2. A kiĺzalkalm azotti közii ss é g, v ezetők kap cso lattartásán ak rendj e

Az óvodáhozlegkozelebb lévő általános iskola vezetőive| és képviselőivel paľtneri

kapcsolatot taľtunk, és egyĹittmfüĺĺdtink annak érdekében, hogy az iskolába távoző
gyeľmekek beilleszkedését megkönnyítsiik.

* Az intézmény vezetóje és helyettese minden hónapban egyszer a

Józsefuarosban működő többi óvoda vezetőivel és helyetteseivel szakmai

taĺácskozás keľetében megvitatj a az őv odav ezetéssel kapcsolatos szakmai,
pedagógiai, gazđasági és más műkĺjdést érintő kérdéseket.

a

a

*

*

26



* Az iskolai életmódľa felkészítő foglalkozźlson ľésztvevő gyeľmekek ľészére

az ővoda iskolalátogatásokat szeÍvez a vezeto által esetenként kiválasztott
általános iskolába.

* Az óvodavezető kapcsolatot tart a peďagőgiai, szakmaí szolgá|tatások
eIlźtásáł a l étreho zott intézményekkel.

ŕ A pedagógiai szoIgźitató központ által kĺjz<jlt hatáľidőben javaslatot tesz az

áItaIa igényelt intézményt érintő feladatok munkatervi titęmęzéséľe'

* A gyermekek fejlesztésének, iskolai alkalmasságźnak, iskolaérettségének

elbírá|ásában szükség szeľint közremfüödő nevelési tanácsadóval aZ

óvodavezető állapodik megaz együttmiiködés formáiban. Ennek során:

ľésztvevő gyeľmekek iskolaéľettségének elbírálásához, szfü ség esetén a
nevelési tanácsadó segítségét veszik igénybe;

gyermeküket _ e|ozetes egyeztetés alapjrán _ szfüség esetén vigyék el a
nevelési tanácsađőba;

foglalkozásokon, szfüség ęsetén kül<jn foglalkoznak az érintett
gyerekekkel;

felelősen segítenek az iskola megválasztásźlban, javaslataikkal
(címjegyzékkel) állnak rendelkezésľe a szülők ez írźnyls kéréseinek.

4.3. A vezetőkés a szülői szervezet kłiztittĺ kapcsolattaľtás ľendje

A vezetők és a szülői szewezet ktiztitti kapcsolat

Az óvodai szintű szülői munkaközĺisség vezetőjéve| az ővodavezető, a
csopoľtszintti ügyekben a csoport szülői munkaközösségének képviselőive| az
óvodapedagógus, valamint az ővođapedagógus területét meghaladó ügyekben az
óvodavezető-helyettes taľt kapcsolatot.

o Jogszabály rendelkezése a|apjĺín véleményezési jogot gyakoľol a szervęzęti
és múkĺidési szabáIyzat elfogadźlsa előtt a szülői szeĺvęzet.

o A szülőket érintő anyagi teheľvállalások esetében egyetéľtési jogot
gyakorol.

o Az ővodavęzętő a szülői szervezetvezetójéttájékońatja az ővodábanfo|yő
nevelőmunkáľól és a gyeľmekeket érintő kérdésekľől.

C Az óvodapedagógus a csopoľt szülői szervezete képviselőjének sziikség
szerint, de legalább havi egy alkalommal adtźljékoztatást.

o Az óvodai szinttĺ sziilői szervezetvezetojét meg kellhívni a nevelőtestiileti
tilés azon napiľendi pontjainak tźlrgyalásźhoz, ame|y iigyekben jogszabźiy
vagy az intézmény Szęrvęzęti és Műkc'dési Szabá|yzata a szülői
munkak<izösség részéľe véleményezési jogot biĺosit.

o A meghívás a napirendi pont írásos anyagáĺak legalább 8 nappal korábbi
megküldésével t<jrténhet.

o Az óvodás gyeľmek fejlődésérőla szülőt folyamatosarltźĄékoztatni kell.
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Az ővoďa vezetóje, vagy az á|ta|a kijelölt személy minden nevelési év elején
(szeptemberben) sziilői éĺtekezlet keretén belül tájékoztatást ad a sztilőknęk a
nevelé si - p edagó giai pro gľamĺó l, SZMS Z-rő l' valamint a hźĺzir enđr őI.
A betekĺntés, tájékoztatáłs ľendjének megvń|toztatásakoľ, ha az
intézményben óvodaszék nem műkiĺdik' a szůilői szerlezetet egyetértési jog
illetĺ meg.
Ha az intézményben óvodaszék nem mfüödik, minden olyan kérdésben a
szülői szęwęzęt véleményét kell kémi, amelyben jogszabáLy vagy azsZMsZ
az ővodaszék egyetértését íľja elő.

4.4. Az óvodai tevékenység ellátásában érintett kiiltségvetési és egyéb szeľvekkel való
kapcsolattaľtás ľendje

Azintézméný a szakmai szervezetekben az ővodavezető képviseli.
Kapcsolatot hrt a Budapest Főváros VIII. kęriilet Józsefuaľosi onkormányzat
Polgármesteri Hivatalának azon vezetőíve|, akik a gyermekek testi és lelki
egészségfejlesztésében, dZ intézmény mfücidésében, gazdasági és szakmai
feladatainak ellátásában érintettek.

E tekintetb en az aIábbi területeken elsősorban:

o Humánszolgźitatétsi teľületekért felelős Santha Péteľné alpolgármester asszony
. Rimán Edinajegyző
o Humĺínszo|gá|tatttsi Bizottság Zeĺtaí oszkáľ ęlnök
o Humán szolgáItatási ügyo sztály Dr Boj sza Kĺisztina ugy o sńáIyv ezeto
o Humánkapcsolati iroda Kincses Ibolya irodavezeto
. Családtiĺmogatási iľoda Koscsóné Kolkopf Juđit kođavęzeto
o Pénzügyi ügyosztály Páris Gyuláné ugyosztáIyvezetó
o Belső ellenőrzési iroda Majemé Bokoľ Emese irođavezető
o JIK vezetójéve|

Az ővođatitkar és óvodavezető tart kapcsolatot az é|elmezést biztosító SoDEXo
fozőkonyh a v ezetőj év e|.

A kapcsolattartás formája: írásbeli vagy szóbeli ktjzlés, módja: értekez|et, jelentés,
beszámoló, telęfonálás stb.
AkadáIyońatása esetén a vezetót általános helyettese képviseli

Egyéb kapcsolatok

o Az óvoda gyermekvédelmi felelőse kapcsolatot tart a Családtámogatási
Irodával, Gyermekvédelmi irođával, a Polgĺíľmesteri Hivatal Gyámhivatalźxa|,
a Jőzsefvfuosi Egészségügyi Szo|gáIattal. A kapcsolattartásról maradéktalanul
tájékoztatja az őv odavezetot, helyettesét' illetve a nevelőtestületet.

o Kapcsolat a Gyeľmekjóléti szol'gáIattal:
} Az óvoda közreműkcjdik a gyermekek veszéIyeztetettségének a

megelőzésében és megsziintetésében, ennek soľán együttmfüĺidnek a
gyeľmekjóléti szo|gá|attal' illetve a gyermekvédelmi ľendszerhez
kapcsolódó feladatot e||átő más személyekkel, intézményekkel és
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hatóságokkal. Az iľltézményvezető hatáĺozza me1 a kapcsolattartás
formájat.
Ha a nevelési-oktatási intézrĺény a gyęrmekeket veszéIyeztető okokat
pedagógiai eszközökkel nem tudja megsziintetni, segítséget kér a
gyermekj óléti szolgálattól.
A gyeľekek szüleit tanév kezdetén tájékoztatja az ővoda, a feladattal
męgbízott gyermek-és ifiúságvédelem felelős szemé|yétől (ennek
lltáĺyában a feladatot ellátó vezető és helyettese személyéről). A
megbízoĹt személy hol, és mikor kereshető meg.
A gyermekvédelmi feladattal megbízott fęlelős segíti az óvoda
pedagó gusainak gyermekvédelmi munkáj át. Feladatai :

- Pedagógusok, vagy szülők jelzése aIapjarl a veszélyeztető okok
feltĺĺrása érdekében családlátogatáson ismeri meg a gyerekek családi
köľnyezetét.

- Gyermekbiíntalmazás vélelme) vagy egyéb pedagógiai eszkozzel
meg nem szĹintethető, veszé|yeńetó tényező megiéte esetén éľtesíti
a gyermekj óléti szolgálatot.

- A gyeľmekjóléti szolgá|at felkérésére részt vesz az
esetmegbeszé1éseken.

- A gyeľmek anyagi veszé|yeztetettsége esetén rendszeres, vagy
rendkívüli támogatás megáIlapítását kéri a lakóhely szerint illetékes
települési önkoľmányzat polgáľmesteri hiv ata|źnálł szfü ség ęsetén
javaslatot tesz a támogatás teľmészetbeni ellátás formájában ttjľténő
nyújtásaľa.

- Az óvodában a szĺJ.lo áIta| jő| |átható helyen közzé teszi a
gyeľmekvédelmi feladatot ellátó intézmények (gyeľmekjóléti
szolgźĺIat, gyámügyi iroda, stb.) címét, telefonszámát.

- Tájékoztatást nyujt a gyermekek tészéte szetvezett szabađidős
programokľól.

A kapcsolatĺartásért az ővođavezetó, a gyermekvédelmi megbízott, illetve
valamennyi óvodapedagógus felelős.

Az egyhazak képviselőivel az ővodavezeto taľt kapcsolatot.
Az egészségÍigyi ellátást biztosító szolgáltatóval a kapcsolattartásért az
ővodavezeto, illefue a gyermekek nevelését ellátó óvodapedagógusok a
felelősek (óvoda gyeľmekorvosa, védőnőj e)

A kapcsolattaľtás foľmái:
- a gyeľmekek óvodába keľülését mege|oző infoľmációszetzés,
- az óvodai felvétel elbíráIása előtti véleményegyeztetés,
- a gyerekek óvodai élete a|atti snsrések, (pl. fogorvosi) általanos orvosi

ellátás biztosítása, egészségfü fenntartása, igény esetén szülők
tájékoztatása,

- iskola előtti orvosívizsgáIat.

Polgáľvédelem helyi szerveivel az ővodavezetó és helyettese l.artja a
kapcsolatot: igénybe veszi a hivatásos polgárvédelmi szervek segítségét, a
pedagógusok polgarvédelmi ismereteinek összeállíttsához.
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Nemzetkäzi kapcsolatok

A nevelési intézméĺy nernzetkozi kapcsolatait önállóan a|al<ltja. A nevelési
intézmény közvetlentil teljesíti a kiilft'ldi megkeľeséseket, illetve kĺjzvetlentil
kiildhet külftildre megkeľesést.

4.5. Társadalmĺ kiirnyezettel való kapcsolattartás

Azintézmény és a sziilők kiiziitti kapcsolatok

o A szülők az óvodával való kapcsolafukat írĺtézményes formában a
jogszabályok aLapján létrehozott szülői munkaközösségeken kereszťiil
taÍtjak.

o A szülőkkel történő további kapcsolattartást a jogszabályokban és jelen
Szabźiyzatbanmeghatározottesetekentulaházirendszabá|yozza.

o A nevelési, illętve pedagógiai pľogramľól tźljékonatźlst a szülők, előzetes
bejelentkezés a|apjźn, fogadó óľa kerętében érdeklődhetnek a vezetőnéI,
óvodapedagógusoknál.

5. Létesítmények és helyiségek belső használati ľendje

Általános szabályok

Az ov oda helyisé geit rendeltetéstiknek megfelelően kell használni.
A foző és tálaló konyhákba csak egészségügyi kĺlnywel rendelkező személyek
léphetnek be.
Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha az egészséges életmóddal,
környezetvédelemmel, kultuľális tevékenységgel fiigg össze.
Az óvoda helyiségeiben Pfu, politikai cé|u mozgalom, vagy pźrthoz köthető
tevékenység nem mfüödhet.
Az ővodadolgozói az ővodaterületén kereskedelmi tevékenységet nem folýathatnak.
Az ővodaéptiletét zĺíľni kell (a kulcsot tlzvédelmí szempontbő| azźttbőI kivenni tilos)!

Az ővođaminden đolgozőja, gyermeke és szĹilője felelős:

- A közösségi tulajdon védelméért, ti|agtnak megóvásáét
- Az óvoda ľendjének és tisztaságanak megőrzéséért
- A takarékos eneľgia felhasználásért
- At\]z- balesetvédelem és munkavédelmi szabályok betaľtásáéľt.

A gyeľmekek az óvoda helyiségeit csak pedagógusi felügyelette| haszná|hatjrák.

Foglalkozási idő után csak szewęzęttprogram keretében taľtózkodhatnak az ővodźtban.
A továbbialaő| aházi ręnd rendelkezik.
Az őv oda egész teniletén tilos a dohányzás!
Az ovoda felszerelési tźrgyait, eszkozeit, beľendezési táľgyait csak az óvodavezető

engedélyével, átvételi eli smervény ellenében vihetik ki az íĺtézménybő l.

A helyiségek jelen Szabźiyzattól, illetve ahézirendtől eltéľő rendeltetésu cé|ra történő

haszĺáIata az intézményvezető előzetes íľásbeli engedélye alapjźn tĺjľténhet.
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A gyermekek ľészére azigyeIet alat1artakijeltilt helység ál1 ľendelkezésre.

Az intézmény épületében és keľtjében szombaton és vasámap (egyéb munkasz[ineti napokon)

vezetói engedéllyel lehet benntaľtózkodni.

RenđkívĹili esetben, az intézményvezető engedélye sziikséges a hétvégi
munkálatokhoz.

5.1'. Az óvoda biztonsá gos m űkti dés ét gar antálĺó szabályo k

o Azintézméný reggel a munkaľend szerint 6,00 őrźra érkezo - az ővodavezeto
által kijeltĺlt _ dolgozó nyitja, illetve a délutráni takaľítást kĺĺvetően zĄa.

o Az íntézméĺyi biĺonsági kód aktivizálása és kikódolása a nyitást és zátást
v égző munkatársak munkaköľi feladata.

o A riasztással kapcsolatos eljrírás a fijldszinti csopoľtszobában kifiiggesztett
hirdetménynek megfelel ően kĺitelessé ge a iasztást észlelőnek.

o Vaľatlan riasztás esetén megbizott felelős gondoskodik az óvoda
bejaľhatóságaľó1.

5.2. Az óvodába belépés és tartőzkodás ľendje azok részére, akik nem állnak
j o gvĺszonyban az ĺívodával

Az ővođát reggel a munkaľend szerint 6 őrźtta érkezo _ az ővodavezető á|ta| kijelölt
személy nyitja, illetve |7,30 órakor zfuja.
Az ővođabinonsága érdekében abejélrati ajtőkat zárvatartjuk ľeggel 9 - |220 őtáíg,
délutĺán 13- 15 őrźtig,valamint |7 őrátő|. EzeŁidőpontokbanhasznáIjákacsengőt! A
gyermekek elvitele az ővodáből: ebéd utźn I2',- 13-ig, ill. 15 őrátől töľténik.
A csengetésre a beosztás szerinti dajka, illetve akarbariartó nyit kaput, aki a kĹilső
|átogatőt az ővodavezetőhoz, vagy az azthelyettesítő személyhez kíséľi.
A konyhába csak a konyhai szeméIyzet, illetve egészségügyi kcinywel rendelkező
óvodapeđagógus és dajka taľtózkodhat. A konyhában csak a szabá|yol<nak megfelelő
munkavégzés töľténhet, az ott leltáĺban helyezett eszköz<jk kezelésére és a mosogatás
rendje szeľint.
Az iĺtézmény terĹiletéľe és helyiségeibe, az intézĺnénnyel jogviszonyban nem ál1ó

személyek csak az intézméĺy vezetójének engedélyével léphetnek be, illetve
taľtózkodhatnak ott.

5.3. Egyéb tilalmak

Az 1999. évi XLII. törvény, alry1źn a 1081 Budapest, Kun u. 3. sz. alatt miiködő
HétsziĺvirágNapkĺlzi otthonos ovoda egészteľületén DOHÁNYOZNI TILos !

A đoháĺyzási tilalmat abejaruti ajtőn, valamint az au|ában felirattal és piktogrammal
is jelĺilni kell.
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6. Ovodai óvó. és védő ľendelkezések

A gyermekek egészségének védelmére vonatkoző e|oírásokat a nemzetí köznevęlésről
szóló tĺjrvéĺy 4. $-an kíviil, a koznevelési intézméĺyek névhaszná|atarő| sző|ő
2012012. (Vn' 31.) EMMI rendelet 128. $ (2),l29. $, 130. $ (1) bekezdése' l31. $ és
132. $ tartalmazza, az ővođtů<ra vonatkozóan.

Az intézméĺyvezetónek és a csopoľtos óvónőknek gondoskodniuk kell a ńbizoÍt
gyermekek felügyeletéről, és a nevelés-oktatás biĺonságos feltételeinek
megteľemtéséről.

Minden óvodapedagógus tĺlrvényben meghatźtrozott feladatát képezí az,hogy:
C a rćtbízott gyermekek ľészéľe az egészségĹik' testi épségük megőrzéséhez

szfüséges ismęľetekęt átadja, és
o ezek elsajátításźxő| meggyőződjék' továbbá
o ha észleli, hogy a gyeľmek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll,

a szfüséges intézkedéseket megtegye.

Minden nevelési év kezdętén, valamint kiľĺíndulások előtt és egyéb esetekben szfüség
szeľint minden óvodai csopoľtban _ a gyennekek életkoranak megfelelően _ ismertetni
kell az egészségük és testi épségfü védelméľe vonatkozó előírásokat,
veszélyforrásokat és az elvaľható magahrtásformát. A gyermek óvodai életével
kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport szokásrendjének kialakitásźtt. ésbetartását
oly módon kell ellátni, hogy azok a baleset.megeIőzést szolgá|jzk

Az óvoda hźzirenďje tarta|mazza azokat a védő-óvó előíľásokat, melyeket a
gyermekeknek és sziilőknek az óvodában való benntaľtózkodás során be kell taľtaniuk.

A gyermekek biĺonságos és egészséges köľnyezetben történő nevelése éľdekében a
szfüséges feltételľendszer vizsgáIata, a feltételek javítása állandó feladat. A játszőtén
eszkĺjzcjkľe vonatkozó érvényben lévő szabvĺányokat, a 2003-ban kiadott a jéúszőtéri

eszkĺjzök biztonságosságáról sző|ő 7812003. (XI. 27.) GKM rendelet tafia|mazza.
KÓvetelményeit az üzemeltetőknek is figyelembe kell venni. A játszőtéri eszközök
megfelelőségét csak kijelĺilt szeľvezetek éľtékelhetik, melyet évente legalább egyszeľ
el kell végeztetni, az adott év június 30-ig.

Az ővoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásaľolhat. A játékot használó
óvodapedagógus kĺiteles a játékon feltiintetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést,
feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmĺínyozni és a játékszert a szennt
alkalmazni.

A nevelési-oktatási intézméĺyben aZ alkalmazottak dohźnyzźsźú a nemdohanyzók
védęlméről és a dohránytermékek fogyasztástnak, foľgalmazásának egyes szabá|yairő|
szóló 1999. évi XL[. tĺiľvény szabá|yozza. A tciľvényben foglaltak szeľint a
gyermekek által is hasznáIt helységekben nem jelĺilhető ki dohźnyzőhe|y' így az ővoďa
teljes teľületén tilos a dohźlnyzás, az épületen belül kijelölt dohanyzóhely nincs.

ovodában a gyermekek részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi
termékadóról szóló 2011. évi CIII. t<irvény hatá|ya a|á tatoző termék (chips, cukľos
üdítő ital stb.) nem árusítható.



6.1. A rendszeľes egészségügyĺ felůĺgyelet és ellátás ľendje

Az ővoda mindennapos mfüödésében kiemelt figyelmet kell foľdítani a teljes köni
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokľa. Ezze| kapcsolatosan a helyi pedagógiai
program ńszétképező egészségfejlesztési progľamot kell kidolgozni, és koordinálni.
A ktjznevelési intézmények névhasználatarő| szőIő 20l2012.(VilI. 31.) EMMI sz.
rendelet részletesen szabá|yozza a teljes köríi egészségfej|esztéssel kapcsolatos
elvarásokat.
A miniszteľi rendelet ĺ28. $ (2) bekezdésę alapjźn az óvoda teljes könĺ
egészségfej lesztése olyan folyamat, melynek eredményeként :

Az intézményvezető kötelessége gondoskodni a gyeľmekek egészségĹigyi
v izsgáIatźnak me gszeľv ezésér ő|.

o Az óvodába jarő gyermekek intézményen beltili egészségügyi gondozását
az ővođába járő gyermek szakorvos és véđőnő Látja eI (megállapodás
szerint).

o Az óvodavezeto binositja az egészségĹigyi (orvosi, védőnői) munka
feltételeit, gondoskodik a szfüséges óvónői felügyeletről és szfüség szerint
a gyeľmekek vizsgálatokra töľténő előkészítéséről. Az orvosi vizsgálatok
időpontját a véđőnő azintézmény vezetőjével egyezteti'

o A fenntartó által biztosított feltételek mellett az ővodában évente egy
alkalommal fogoľvosi sztiľés, valamint szemészeti és be|győgyászati
vizsgálat történik.

. óvodáb an az 5 éves óvodásokról kötelező az adatszoIgá|tatás, mely
feladatot a védőnő |átjae|, (11/1999.(V.14) EüM. ľendelet a|apjźn).

o A betegségľe gyanús, |énas gyermeket az óvodába bevinni nem szabad. A
napkĺizben megbetegedett gyermeket el kell különíteni és lę kell fekÍetni,
sztikség esętén azomal orvoshoz kell vinni' Gondoskođni kell a szülők
mielőbbi éĺtesítéséről.

o Az óvoda miikĺjdése soúĺl az Álumi Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szo|gá|at á|taI meghatźrozott szabályokat szigoruan be kell taÍtaru
(fertőtlenítés, takarítás, mosogatás, étel mintavétel stb.)

6.2. Gy ermekvédelmi tevékenység

A gyermekvédelmi ellátás és családtámogatás jogszabá|yi hátterét a családok
támogatásźról szóló 1998. évi LX)O(V. törvény tarta|mazza.
Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a gyermekvédelmi felelős munkájahoz
szfü séges feltételekľől.
A nevelési év kezdetekoľ a sziilői faliújságon kiftiggesztve tájékonatru kell a szülőket
a gyermekvédęlmi felelős nevéľől, illetve hol és mikor érhető el. Ugyanilyen
foľmában a gyermekvédelmi feladatokat ellatő fontosabb intézmények címét és

telefonszámát is ki kell fiiggesńeni.

A gyermekvédelmi felelős amennyiben a gyenneket veszéLyeztető okok pedagógiai
eszkĺizökkel nem oldható ffi€g' segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól és

nyilvĺĺntaľt ást v ezet a v eszéIy eńetett gyeľmekekĺől.
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Kapcsolatot tart az ővođavezetó á|ta| kiépített, gyeľmekvéđęlmi törvényben előírt
iĺtézsrĺényi rendszerrel: védőnő, házioľvos, családsegítő szol'gáIat, családsegítő
központ, nevelési tanácsađó, óvodák, iskolák, rendőrség.

Szakmai munkáját a pedagógiai programban és munkakcĺri leíľásában foglaltak
szeľint végzi.

6.3. A gyeľmekbalesetek megelőzése érdekében tiiľténő feladatok

Az óvoda vezetője felelős a gyeľmekbalesetek megelőzésével kapcsolatos
tevékenységek megsze rĺ ezéséért.
Az ővoda minden đo|gozőjának kötelessége, ha észleli, hogy a gyermek balesetęt
szenved, vagy annak veszélye fęnnáll, megtegye a sziikséges intézkedéseket
(v észheLy zet azoĺlĺalí elhárítás a).

A séľüIt gyeľmek ellátása és a gyeľmekbalesetek jelentési kiitelezettsége

o A sérült gyermeket elsősegélyben, ha szfüséges orvosi ellátásban kell
ľészesíteni.

o A gyeľmekbalesettel kapcsolatos nyilvĺíntartási, és jelentési kötelezettséget
az ővodatĺtkárral együttmfüödve a KIR elektronikus jegyzőkönywezető
rendszerében kell kitĺilteni, és megküldeni a kivizsgálást követően
haladéktalanul a Nemzeti Erőfonás Minisztérium szźmláĺa.
A me gkiildé shez ninc s szfü s é g p apír a|apű v á|tozatr a.

Az elkészült jegyzőkönyvet ki kell nyomtatni, és a szőIo szźĺnára át kell
adni.
Egy példanfi azintézmény iktatójában kell elhelyezni.

o Súlyos balesetet telefonon, vagy személyesen azoma| be kell jelenteni a
rendelkezésľe álló adatok közlésével az onkormányzat jegyzőjének.
Az eset kivizsgálásához legalább kcizépfokri munkavédelmi
szakképesítéssel ľendelkező személý be kell vonni. Az óvođa baleset-
megelőzési tevékenységének munkáj át a J őzsefv érosi Intézménymfü ĺiđtető
Ktizponttal szerződésben á1ló Global Safety Kft munkavédelmi tanácsadója
segíti.

. Súlyos az a gyermekbaleset amely:
o sérült ha|źiát, ill. a baleset bekövetkezésétől számítoÍt 90 napon belül az

oľvosi szakvélemény szerint a balesettel cisszefüggésben életét
vesztette,

o életveszélyes séľülést, egészségkárosodást,
o súlyos csonkulást,
o a beszélőképesség elvesztést, vagy felttínő eltorzulást, bénulást

elmezavart okoz.

A gyermekbaleset kivízsgáLásába a Sztilői Szervezet képviselőjének
jelenlétét lehetővé kell tenni.

o A balesetet, a séľĹilést okozó veszélyfoľľást meg kell szíintetni.
o Minden gyeľmek balesetet, sérĹilést, ľosszullétet azonnal je|ezru ke|I az

őv odav ęzetőnek, vagy helyettesének.

Mindęn balesetet követően aZ intézmény vezetoje köteles megtenni a
szükséses intézkedéseket további balesetek elkeľülése érdekében.



Az Nkszt. 4. $ 9. pontjrĺnak éľtelmében az lntézméĺyben gondoskodni kell a
gyermekek testi épségének megóvása mellett az erkölcsi védelmtikľől is, a
nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig
terjedő időben, továbbá a pedagógiai progľam ľészeként kötelező intézsnényeĺ
kívĺil tartott foglalkozások, pľogramok ideje aLatt. Ennek keretében
gondoskodni kell a szenvedélybetegségek megelőzésének fe|téte|eirő| az
épületen belül és kívĹilegyaľant.

6.4. Rendkívüli események esetén teendő intézkedések

Az ővođa műköđésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan
előre nem ltúhatő eseméný, mely a nevelő _ oktató munka szokásos menetét
akadá|yozza, illetve az ővoda gyermekeinek és dolgozőinak bixonságát és

e gészsé gét' val amint az intézmény éptil etét, fel szeľel é s ét veszély ezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül:
a) a természeti katasztrőfa (p1. villámcsapás, fü ldrengés, belvíz, stb.),

b) aiiz,
c) robbantással toĺténő fenyegetés.
Amennyiben azintézmény bríľmely gyermekének vagy dolgozójanak az ővoďa
épiiletét vagy a benne tartőzkoďő személyek biztonságźú fenyegető ľendkívĹili
esemény jut a tudomásĺíľa, köteles azoma| közölni az ővoda vezetőjéveL,
illetve bármely intézkedé sľe j o gosult személlyel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezeto..

. ovodavezető,

. óvodavezetőhelyettes,
o Csopoľtvezetoóvónők.

A rendkívĹili eseményro| azonnal éľtesíteni kell:
o Az intézmény fenntaľtóját,
o Az óvoda vezetojét,
o Tuzesetén abjzoltőságot,
o Robbanással történő fenyegetés esetén arendőrséget,
o Személyi sérĹilés esetén a mentőket,
. Egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illętve

katasztrőfaelháľító szerveket, ha ezt az intézméĺy vezetője
szfüségesnek tartja.

A rendkíviili esemény észlelése utźln az óvodavezeto vagy az inÍézkedésre
jogosult felelős vezető utasításaľa' azonna| meg kell kezdeni az épület
kitirítését az érvényes Túznadő Terv és a Bombariadó terv szerint. A
gyeľmekek elhagyjak az épületet a csopoľtos óvodapedagógus, dajka
vezetésével.

Mentési sorľend:

o első a gyeľmekek mentése,
o felnőttęk mentése'
o koziratok, egyéb iľatok, éľtékek mentése.

Az épiiletek kiürítését a títznađő tervben és a bombaľiadó tervben
me gfo galm azottak alapj án évente e gy alkalommal gyako ro l ni kel l.

A tuzĺiadő tervben és a bombariadő tervben megfogalmazottak az iĺltézméĺy
minden do|gozőjára, gyermekére kötelező érvényíĺek.
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7. Adatkezelés az ővodában

Elekĺľonikus úton előźilított, hitelesített papír alapú nyomtatványok rendjéről, tarolásaľól:

o A tankĺjtelesek nyilvántartása, ľendszeres adatkoz|és az állami intézményfenntaľtó
központ és tanuló lakhelye, ennek lĺźnyában tartózkodási helye szerinti illetékes
teleptilési tillkortrrályzat jegyzóje szállláľa (Nkt.45. $ (8).bek.)

o A tankótelezettség teljesítésének és a szakértői vizsgálaton való megjelenésének az
elrendelése , papír a|apoĺ, intézményi iktatással az ővoďavezető fe|adata.

. Tájékonatni kęll a jegyzőt az ővodai szakvélemény 1 példanyának továbbításával a
halasztott iskolakezdésről, ha az óvodavezető döntése alapjén hatévesen további
óvodai nevelésben veszrészt a gyermek. (Nlđ.45. $ (8). bek.)

o A tanköteles gyeľmekelaől vęzetett nyilvántaľtás megktildése- aZ állami
intézményfenntaľtó központon kęresztiil _ a lakóhely, ennek hianyában tartózkodási
hely szerint illetékes általános iskolĺának (Nkt.45.$ (9). bek.)

o Az iĺtézmény minden évben statisztikai jelentést készít, melyet a Közoktatási
Információs Renđszeren (KIR-Stat ľendszer) keresztiil juttat eI az oktatási Hivatalhoz.
Hatáľidő: minden év októbeľ 15.

o Az óvodáskoru gyeľmekek, pedagógus munkaktjrben foglalkoztatott, nevelői és
oktatási munkát kĺizvetlenül segítő (dajka) dolgozók oktatási azonosítóját a KIR
Személyi nyilvantaľtáson keresztu| kapja az ővoda elektronikusan' a bejelentést
követően.

o A dolgozók és az óvodáskoru gyermekek ki- és bejelentését elektľonikus úton és papíľ
alapon is meg kell küldeni.
Hatáľidő: aváIrtozást kiivető 5 napon belül

o Az intézmény adatainak vźitozásait elektronikus úton a K]R rendszerben elektronikus
úton előállított adatlapon kell jelenteni és postai ,(Íon az oktatási Hivatal címére: 9001
Győr Pf.646. - elküldeni.
Hatńrid'őz ĺgazolást kiivető 5 napon belül

o A normatíva igénylést és lemondást a fenntartő áIta| megkiildött dokumentumon
kęresztül elektronikus úton' és papír alapon is évente egyszet, ill. negyedévente. Az
elszámolás szintén a fenntartó által küldőt nyomtatványon elektronikusan és papíľ
alapon is töľténik'
Hatáľidő: negyedévente

o E-adat ľendszer a Magyat Áilamkincstár saját programja az íntézmény ađatait, a
koza|ka|mazotti nyilvántartás elektľonikusan és papír alapon (JIK-en keresztül.)
Határidő: Folvamatos

. MultiSchool étkező programon az ebédmegrendęlés és lemondása, elektronikusan
naponta és havonta egyszer papir alapon (JIK-be).
Hatáľidő:folvamatos



IntézményĹink saját honlapot miĺködtet (www.hetszinviľagovo néven, ahol a
kozzététę|i li sta tartalm azza az e l ő irt adatokat.
Határidő: változások esetén egy héten beliil

Az ővodakozzététe|i listáját fel kell tölteni a KIR elęktronikus tźljékoztató felületéľe.
Hatáľĺdő: oSAP.adatszolgáltatást ktivetően, október 1.jei á|lapotnak
megfelelően

A balesetek nyilvántartása, jelentése a KIR elektronikus jegyzőkönywezető
rendszerében. Egy kinyomtatott pélđrĺny a szülőnek, egy kinyomtatott pé|dtny az
óvoda iktatott anyagában. Ellenőrizni kell a hozzźfétést, ami azővodatitkaľ feladata!
Hatáľidő : a baleset kivizsgálását ktivetően haladéktalanul

Az alapdokumentumok nyilvánosak, azaz minden érdeklődő számźłahozzáférhetők a
vezetoi iľodában elhelyezett könyvespolcon. A nyilvanosságról' és a nyilvános
dokumentumokhozztférhetőségéľő| az ővoda minden épületében hirdetményt kell jól
Iáthatő helyre kifiiggeszteni. Az alapdokumentumok hivatalos pé|dányait az
érdeklődők az intézményből nem vihetik ki. Az alapdokumentumok
megvá|toztatźsźnak módját a dokumentumok végén ta|áIhatő érvényességi
rendelkezések szabályozzők. Az alapdokumentumok megváltozásárő| az intézmény
vezetojekötelestájékonatniazéríntettekętaktuálisanösszehívottéľtekez|eteĺ.
Az óvodavezetői irodában kęll elhelyezĺi _ az ővoďavezető á|ta| hitelesített másolati
példanyban:

o Szervezeti és működési szabáIyzatát,
o Hánírendjét,
o Helyi nevelési progľamját,
o [ĺtézményi minőségirlĺnyítási programját

Ezt a szĺJlok helyben elolvasás cé|jára elkéľhetik.
A szülők időpont egyeńetés utan tájékoztatást is kérhetnek a dokumentumokľól. Erről
a lehetőségről a nevelési év első szülői értekezletén éľtesülnek.

Az óvoda belső szakmai és tanĺĺgyi dokumentumainak a használata

Az óvoda belső szakmai és taniigyi dokumentumait minden érintettnek rendelkezésére
kell bocsátaĺi. Az alapvető dokumentumokból, továbbá az éves munkatervből és belső
ellenőľzési tervből, köteles az ővoda vezetője legalább egy példaný biztosítani a
nevelési év kezdésekoľ.

8. 
^z 

ünnepek' megemlékezések ľendje , a hagyományok
ápolásával kapcsolatos feladatok

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamíĺt az
intézméĺy jő híľnevének megotzése, az alkalmazotti és gyeľmekközösség minden
tagjanak kötelessége. Az iĺtézmény helyi hagyományai kozé tartoző renđezvények, a
kcizcisségi élet formálását, a közcis cselekvés örömét szolgźijék, a gyeľmekeket az egymás
iránti tiszteletľe nevelik.
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o Az óvoda megemlékezései, a nemzeti, az ővodai tinnepek megtinneplésének
időpontját a jelen SzabáIyzat, továbbá az ővodai nevelési év ľendjére vonatkozó
óvodai munkaterv határozza meg.

o Az éves munkatervben ki kell jelölni aú. az óvodapedagógust, aki az évi
iinnepélyek, megemlékezések, hagyomány ápolő rendem éĺyek megsze w ezéséért,
lebonyolításáért szakmailag felelő s (iinnepélyfelelős).

o Az anyźl< napja és az évztrő nyilvános, és azonos időpontban is szervezhető.
Ezękre meghívhatók a szülők és más vendégek is.

o A nevelőtestiilet kezdeményezésérę megemlékezések és hagyományápoló
rendezvények is nyilvĺínossá tehetők.

o A gyeľmeki élet hagyományos iinnepei, melyet valamennyi csoport megünnepel az
óvodában: farsang, húsvét, gyeľmeknap, Mikulás-nap.

o A csoporton beliil a csopoľt-pedagógus vezetésével meg lehet emlékezni a
gyermekek név- és sztiletésnapjĺáľól.

o Az éves munkatervben (indokolt esetben évente váLtoző jelleggel) kerĹilnek
megllatźttozásra azok az időpontok, amelyeken meghatźlrozott móđon a
meghatźrozott jeles napokhoz kapcsolódva kertil sor a népi szokások
megismertetésére, népi kézműves technikákkal való ismęľkedésľe.

9. Belső kontľollľendszeľ

9.1. A belső kontrollľendszeľ műkiidtetése. éľtékelése és a vezetőre vonatkozó
továbbképzési kiitelezettség

Az intézmény tevékenységének ĺisszhangban kell lerurie a belső szabá|yzatokď<aI,
melyek biĺosítják, hogy az óvoda tevékenysége összhangban legyen a
szabźůyszeruséggel, szabźiyozottsággal, valamint a gazđaságosság, hatékonyság és
eľedményesség kovetelményével.
Töľekedni kell ara, hogy az eszközökkel és fonásokkal va|ő gazdźikodásban ne
keľülj<in soľ pazar|ásra, visszaélésľe, rendeltetésellenes fe|hasznáIásta. olyan
kontrollkömyęzętet kell kialakítani, amelyben világos a szęrvezeti struktúra,
egyéľtelműek a felelősségi, hatásköľi viszonyok és felađatok, meghatáľozot1ak az
etikai elvaľások a szervezet minden szintjén.

Az intézméĺy vezetője kétévente kĺltelęs a belső kontrollrenđszeľ témakörben az
á||afi]háńaÍtásért felelős miniszter által meghatźrozott. továbbképzésen ľészt venni.
Az intézmény vezetője kĺjteles a ľészvételt az irźtnyítő szerv vezetője felé az ađott év
december 3 1 . napjáig igazo|ru.

g.2. Abelső ellen őrzés míĺkiidtetése az Áht. szerint

A belső ellenőľzést a FEUYE szabá|yzatban foglaltak szeľint kell megszeľvezni és

elvégezni.
Az intézmény belső ellenőľzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért a
kciltségvetési belső ellenőrzésről szóló 19312003. (XI. 26,) Koľm. rendeletben foglalt
előírások szęrint azintézmény vezetóje a felelős.
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A belső ellenőrzés feladatkiiľe magában foglalja azintézményben folyó:

. szakmai tevékenységgel összefiiggő és a gazdálkodási tevékenységgel

kapcsolatos ellenőľzési feladatokat.

Az ellenőľzések tapasztalatait az iĺtézményvezető fo|yamatosan éľtékeli és azok
a\apjźn a szĹikséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeméĺyezi.

BELSo ELLENoRZÉS KERETÉBEN I/ÍŰKoorE,rBľT FEUVE vEZETII
ELLENORZES RENDJE

9.3. A belső ellenőľzés ľendje a pedagĺígiaĺ munkára vonatkozóan

A belső ellenőľzés elvei
Az óvodavezeto és helyettese az e||enőrzési ütemterv, illetőleg írásban rogzített
munkamegosztás a|apján, a pedagógiai munka eredményessége és az
intézmény zavarta|aĺ miiködése érdekében ellenőľzik, értékelik a
közalka\mazottak munkáját. Az óvodavezető kĺjzvetlenti| elLenórzí az

óvodavezető-helyettes és szakmai munkakĺizösségek vezetőjének
nevelőmunkáiát.

Az e||enőrzés kiteľj ed :

o a munkakĺinel kapcsolatos feladatok elvégzésének, móđjĺának, minőségére
. az óvođa helyi nevelési pľogramj ábankiťuzoľt célok teljesítésére, feladatok

me gvaló sít ásár a, az Intézmény Minő s é girányítási Pro gľamj a a|apj tn
. az óvoda éves munkatervében foglalt feladatok el|átásźra
. a gyeľmekęk neveltségi szintjének, a diffeľenciált személyiség fejlesztés és

tehetséggondozás megfi gyeléséľe
. szakmai dokumentumok ęllenőtzésére
o a munkafegyelemmel kapcsolatos kérdésekľe



A belső ellenőľzés módja

Az e||enőrzés mó d szeľei :

fo glďkozások láto gatása;

beszĺĺmoltatás szóban, vagy írásban.

Az e||enőrzés fajtái:

o teryszeľĹĺ, munkatervben rogzített időtartamban és szempontok a|apján
o alkalomszertĺen

Az ellenőrzés módszeľe és technikája az ellenőrzés céljaihoz' és

szemp ontj aih.oz igazodik.

A L^l^Á ^||^.A.-A^ .^.l:^.
^ UE|ĐU E||EUUI zEĐ r ErruJE.

Az ellenőľzés céIja az éves ellenőľzési tervben szerepel. Az el|enőrzésí
tervek a szakľnai munkak<jzösség javaslatźnak figyelembe vételével az
iĺtézmétyvezető készíti el. Az elLenorzési teľv az éves munkaterv része,
végrehajtásáért az óvodavezętő és helyettese a felelős.
Az ellenőrzési teľvben nsm szeľeplő, rendkívüli ellenőľzésekľől az
ővodavezető dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményęzhet a szülők óvodai
szervezete és a munkaköz<isség-vezető is. A rendkívüli ellenoľzés
kiterjedhet az:

. Iĺtézményi tulajdon védelmére,

. Le|tźtozási és selejtezési előírások betartásźlra,
ł Szakmai anyagok, irodaszerek és tisztítő, takarító szeľek

gazdaságo s felhasznźiásár a,

. Egészségtigyi-higiéniai előírások betartásźlta.
Az ellenőľzés tapaszta|atait a pedagógusokkal egyénileg, sziikség szeľint a
szakmai munkaközösséggel kell megbeszélni. Az általĺĺnosÍtható
tapaszta|atokat ismeľtetni kell, és meg kell vitatni a nevelőtestülettel.
Az óvoda Iĺtézmérryi Minőségirĺányítási Programja tartalmazza az
óvođában a nevelőmunka ellenőrzési, értékelési és minőségiľanyítási
ręndszeľét'
A nevelési évzźltő értekez|eten éľtékelni kell a pedagógiai munka belső
ellenőrzésének eredményeit, megállapíwa az esetleges hiĺínyosságok
megszüntetéséhez szĹikséges intézkedéseket.
A belső ellenőľzés legfontosabb feladata az ővodttban folyó pedagógiai
tevékenység hatékonyságanak mérése, annak feLtáľása, hogy milyen
területeken kell és szfüséges eľősítęni a pedagőgusok munkáját, milyen
teľületeken kell a rendelkezésľe á|Iő felszeľeléseket felújÍtani,
korszerűsíteni, ill. bővíteni.
A tervet az ővođábarl nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőľzés |<lterjed az
egyes feladatok elvégzésének módjara, minőségére, a munkafegyelemmel
összefüggő kéľdésekľe.
Az ellenőrzési tęw végľehajtásáért az óvodavezető, illetve a helyettese
felel. A kö zötttik l évő fel adatme go sztást a 2.2. fď1 ezet tartalmazza.
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Minősítés

A nevelési év soriín az ővođavezető minden óvodapedagógus munkáját
éľtékeli legalább egy alkalommal.
Az ővoďavezető az egyes nęvelési teľülętek ellenőrzésébe bevonhatja:
. az óvodavezető helyettest,
. ha mfüödik, szak'nai munkakĺjzĺjsség vezetőjét.
A belső ellenőrzés ľendjét az évęs munkaterv pontosítja.

Az Nkszt. 97.s (19) bekezdés rendelkezik a pedagógusok minősítési eljĺĺľásaról, a még

nem minősített pedagógusok besorolásĺíľól, a minősítési kcitelezettség alóli
mentesülésľől.
A pedagógus munkakö'rben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő

vizsgájźna}}l'3.szeptembeľ 1. és 2018junius 30. kĺizött keľĹil soľ.

A 97.$ (16). bekezdése szerint az a pedagógus, aki e törvény hatálybalépésekor az

ötvenkettedik életévét betölt<jtte, pedagógus-továbbképzésben tcirténő ľészvételre nem

k<jtelezhető.

A kiizalkalmazott mínősítésének eredményeként kivlźlóan alkalmas, alkalmas,

kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan minősítést kaphat. A minősítés eredményét az

egyes minősítési szempontok értékelésekor adható legmagasabb pontszúmnak a

ténylegesen adott pontszdmokhoz víszonyított ardnya alapjón a kijvetkezők szerint
kell megdllapítaní:

a) nyolcvantó I száz száza|ékig kiválóan alkalmas,
b) hatvantól hetvenkiLenc szźnaIékig alkalmas,
c) harminctól ötvenkilenc száza|ékigkevéssé alkalmas,
d) haľminc szźna|ék alatt alkalmatlan minősítést kap a közalkalmazott.

Egyebek

Teljesítményértékelés a,,Kiválóan'' végzett pedagógiai munka értékelése

kapcsán.
A kĺemelt munkavégzésért jáľó kereset.kiegészítés feltételei

Kt.118. $ (13) ,KJT77 $ l.2bekezdés

Az intézményfenntartó valamennyi közoktatási intézméĺyét figyelembe véve

megtervezi a kiemelt munkavégzésért jarő keľeset kiegészítés feďezetét

A kereset-kiegészítés megá|Iapításanál Íigyelembe kell venni a vezetői feladatokat

ellátók' tovźbbá a pedagó gus-munkaköľben foglalkoztatottak

teljesítményétékelésének eredményeit. A kiemelt munkavégzésért jań keĺeset-

kiegészítés feltételeit - ha jogszabá,Iy másként nem rendelkezik - a kollektív
szerződésben, ennek hiĺĺnyában a szervezeti és mfüödési szabźiyzatban kell
meghatáĺozni. A kereset-kiegészítésľe való jogosultság legfeljebb egy nevelési évre,

egy tanítźsi évre szólhat. A kereset-kiegészítést vgyanaz a szemé|y több alkalommal is

megkaphatja.
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Kiemelt munkavégzéséľt járó kereset-kiegészítésben részesíthető a taľtósan és

folyamatosan nýjtott magas színvonalú pedagógiai munkát, valamint példamutató

embeľi maga..artást tanúsító đolgozók. A kiemelt munkavégzésért jaró kereset-

kiegészítés megá|Iapítása a KözalkalmazoĹti Tanács és a iĺtézméĺyvezető-
helyettesek véleményét figyelembe véve - a munkáltató feladata.. A kiemelt
munkavégzésért jaÍć, keľeset-kiegészités odaítélését és az a^ meghatźroző
szempontokat évente felül kell vizsgálni. A kereset-kiegészítésben szerződéses

dolgozók is részesülhetnek. Nem ľészestilhetnek a kereset-kiegészítésben páIyakezdő
pedagógusok munkavégzésfü első harom évében, a fegyelmi büntetésben ľészesült
do 1 go zók, a munkahe l yĺikľő l igazolatlanul mulasztó do l go zók.

A kereset.kiegészítés ľészletes szempontjai:
. a gyeľmekek nevelése, fejlődése érdekébenvégzett folyamatos' magas színvonalú

peđagógiai tevékenység,
o önképzés, továbbképzés igénye, a szerzett tapaszta|atok felhasználása és

továbbadása az ővodai nevelés hatékonyságaÍLak növelése éľdekében,
o megfelelő önállóság, döntési képesség, következetesség a nevelésben,
. megbízhatóság, lelkiismeľetesség, pontosság a munkavégzésben,
. jó tervezései, szervezésí készség azővođai életmindennapjaiban'
. azadminisztráció naprakész vezetése,
. az óvodapedagógus értékátadő szerepének igazítása napjaink követelményeihez,
. megfelelő pedagógiai és emberi magatartás, empátiakészség, pozitív beállítódás,
o megfelelő kapcsolat megteremtése és megtaľtása a kollégákkal, az íntézmény

valamenny i do|gozőj źx aI,
. Az íĺtézmény saj átos arculatának menedzselése alakítása, fej lesztése,
. Hozzźađott pedagógiai éľték
r Ą pedagógiai progľamban szabźiyozott nevelő-oktató munka e|Ięnőrzési, méľési

minőségfej lesztési team munk ájában való részvétel.

9.4. Külső ellenőnések nyilvántartása

Az ővoda hatósági és önkormźnyzati ęllenőľzéséľő késziilt jegyzők<inyveket iktawa
külĺjn dossziéban kell elhelyezni. Az ellenőľzés megá||apítálsai alapjan, amennyiben
hiányosságot tapaszta|nak a meghatáľozott hatĺíridőre intézkedni szfüséges a
hiányosságok felszámolása érdekében. A végrehajtandó feladatokat intézkedési
tervben kell rögzíteni felęlősök és hataľidő megielĺilésével.
A hiĺínyosságok megsziintetésééľt az ővodavezető a felelős.
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ĺ.0. zĺľto RENDEĺI<uzńISEK

(1) A szervęzeti és műkĺjdési szabáIyzatot az óvoda nevelőtestiilete fogadja el.

(2) 
^ 

fenntartó egyetértését kell kikérni azon reĺďelkezések érvénybe lépéséhez,
amelyekből a fenntaľtóra tĺjbbletkötelezettség harul, a jővźhagyás előtt 30 nappal.

(3) A szervezeti mfüĺidési szabá|yzatta| kapcsolatosan a sziilői szervezetet
véleményezési jog illeti meg.

(4) A szewezeti és múktjdési szabá|yzathatá|ya kiterjed azővodábajáró gyeľmekek
köztlsségéľe' a gyerÍnekek sztileinek' illetvę tĺirvényes képviselőinek közösségére,
a nevelőtestĹiletre, a nevelő munkát segítő dolgozókľa és az egyéb munkakörben
dolgozókĺa. A szervęzeti és mfüödési szabáIyzatbaĺ foglalt ľendelkezések
megtartása azíĺtézmény valamennyi alkalmazottjaszémźrakotelező, megszegése
esetén az intézméĺyv ezetó munkáltatói jogkclrében intézkedhet.

(5) A szervezeti és mfücjdési szabtĺ|yzat jogszzbálly erejűnek minősül az intézmény
đontése, intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott eljárást
megindító kéľelem tekintetében.

(6) Amennyiben a szervezeti és mfüĺjdési szabáIyzat felterjesztésére nem éľkezik
váIasz, ahatźiyba|épés napja a felteľjesztést követő 30. nap utĺíni első képviselő-
testületi ülés napja.

(7) A hatálybalépéssel egyidejűleg éľvényét veszti az óvoda Józsefuĺĺľosi
onkoľmányzat Képviselő-testiilętének. határozatáva| jóváhagyott korábbi
szewezeti és mfüödési szabáIyzat.

(8) A hatáIyba lépett szervezeti és működési szabźůyzatot meg kell ismeľtetni:

. az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestiiletnek

. azokkal, akik kapcsolatba kerĹilnek az ővodával' és meghatározott körben
haszná|j źů< helyi s é ge it

o a szülőkkel

Ennek érdekében óvodĺánk honlapj an megtekinthető telj es terj edelmében:

www.hetszinviľa govo d a.hu
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1 1. Fĺiggelékek jegyzéke:

o Az óvoda alapítő okirata,
o Mfüödtetési megállapodás az önállóan mfü<jdő és gazdá|kođő

Józsefu árosi Intézménymfüödtető Kĺizponttal
Munkamegosztási megállapodás a Józsefuaľosi Intézménymfüödtető
Kĺizponffal

: H:illK3.'"re.iprosram
. t tiz- és Munkavéd j'''ĺ e. ko ckázatértékelési szabá|yzat
o MunkaruhaszabáIyzat

:'Ť-:l}ľäffiľ"t.äH*Ľ 
|elr źsa

o Dohányzási szabáLyzat
o Gyakomoki szabéůyzat
o Információs és szoftvervédelmi eszközök használatának szabá|vzata
o Yezetékes és mobiltelefon hasznźiati szabá|vzat

:H:ää:fluiĺ":ľłäff ř'":*:'říäak,selejtezésénekszabźt|yzata
o Eszkoz<jk és foĺľások értékelési szabéůyzata
o Szĺímviteli politika szabá|yzata

i 
tľ,uu szabá|yai
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Nevelőtestiilet elfo gadta.
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Budapest,2013.
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Thrtalom jegyzék

|.Bev ezetés / Általános rendelkezés
1.1. SZMSZ törvényi háttere, célja

I .2. sZMsZ hatá|y a (személyi, időbeli)
|.3, Az óvoda adatoi (okirot szerinti )
|.4. Az óvodajogállása
I.5. Az óvoda gazđźikodása
1 . 6 . B é lye g ző hasznáIata, a|áír ási jo gok (ki adm ány o zás)
|.7. Az óvoda szervezeti felépítése (szervezeti ábra,)

2. 
^z 

óvoda műkiidési ľendje
2.I. A nevelési év helyi rendje
2.2. Anyitva tartás rendje
2.3. Az óvoda munkarendje

2.3 .I . A v ezetők óvodában való benntartózkodásĺának ľendj e

2.3 .2. Az a|kalmazottak óvo d źh an v aIő benntartó zko dásĺínak rendj e
2.3.3. A gyermekek óvođában való benntaľtózkodásanak ľendje

2.4. T áv olmaradás, rendkíviili távolmaľadás
2.4.I. A vezetők, és alkalmazottak távolmaradása
2.4.2. A gyermekek távolmaľadása

2.5 . Cimęr haszná|at, lobo gózási rend
2.6. Az óvoda belső szakmai és taniigyi dokumentumainak haszná|atí rendje
2.7. Az óvodai étkeztetés biztosítása, térítési díjakbeťlzetési rendje
2.8' Az óvoda szolgáitatásai
2.9.Az óvoda működtetésének, üzęmęltetésének biztosítása
(a munkamegosztási megállapodás JIK-el)

3. Az óvoda szervezete és vezetése
3.I.Az óvodavezető jogköľei, felelősségei
3.2.Az óvodavezető _ helyettes
3.3. A vezetok k<jz<jtti feladatmegosztás (óvodavezető, és helyettes)
3.4. Az óvodapedagógusok kötelességei és jogai
3.5. A nevelőtestület hatáskörébe tntozó tĺgyek
3.6, A szakmai munkaközösség miĺkcidésének ľendje
3.7. A gyeľmekvédelmi, felelős feladatai
3.8. A nevelői-oktatói munkát közvetlenül sesítők feladatai
3.9. A szĹilői szervezet
3.10. A belső helyettęsítési rendje

4. Kapcsol attartás ľendj e
4.1. A vezetés és fęladat ellátási helyek kapcsolattartásĺínak rendje
4.2. A kozalkalmazotti kö zĺj s s é g v ezetok kapc so l attaľtásának rendj e
4.3. Avęzetok és a szülői szewęzętközötti kapcsolattaľtás rendje
4.4. Az óvodai tevékenység ellátásban érintett költségvetési és egyéb

szervekkel való kapc s o|attartás ľendj e
4. 5 . Társ adalmi kĺirny ezet1e| v al ó kap c so |attartts
4. 6. Nemzetközi kapcsolatok

5. Létesítminyek és helyiségek belső használati ľendje
5. l. Altalános szabályok
5.2. Az épület és a helyiségének haszntiati rendje
5.3. Egyéb tilalmak (dohányzás stb.)

4. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
9. oldal

10. oldal
12. oIdal,
13. oldal
13. oldal
14. oldal
14. oldal
15. oldal
15. oldal
16. oldal
16. oldal
16. oldal
17. oldal
17. oldal
|7. o|đa|
18. oldal
18. oldal

19. oldal
19. oldal
19. olđal
22. oldal
23. oldal
24. oldal
25. olđa|
26. oldal
f6. oldal
26. oldal
27. o|đal'
28. oldal
28. oldal
28. oldal
28. oldal
29. oldal

31. oldal
32. oldal
32. oldal
33. oldal
33. oldal
33. oldal
33. oldal



6. Az ĺĺnnepek, megemlékezések rendje
7. Belső kontrollľendszer

7 .I . A belső kontľollrendszer mfüödése,' éľtékelése
7.2. Abelső ellenőrzés műk<idtetése az Aht. Szerint
7.3. Kiilső ellenőľzések
7.4. Abelső ellenőrzés rendje a pedagógiai munkára vonatkozóan

8.4. 1 . Minősítés, továhhképzések
8. Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítése
9. Adatkezelés az óvodában

l 0. 1 . Iratkeze|és, kötelező nyomtatványok
10. 1. 1. Kötelező óvodai nyomtatványok
|0.I .2. A gyermekek fej lődés ét ro gzíto dokumentáció rendj e

1 0. 1 .3. Az ővodában használt iratok formai követelménye
10. Egyéb kéľdések

1 1.1. A kereset-kiegészítés feltételei
I l .2. A telj esítménypótlék
11.3. Szakmai munkaköztisség számfua előírt feladatok
1 1 . 4 Adminisztratív előíľások óvodapedagógusok szźĺnára
1 1 . 5. Egyes infoľmatikai eszkĺjzĺjk rendelkezésre bocsátása
11.6. A pedagógusok által készített eszközcjk bevitelének szabá|yzása
1I .7 . Y agyonnyilatko zatí kote|ezettség
1 1.8. Egyéb munkavégzésre iranyuló tevékenység szabályozźsa

|I. |ntézményi dokumentumok nyilvánossága

12. Zár ő ľen d elkezés ek (hatályba lépés, felülvizs gálat, nyi latko zatok)

13. Mellékletek:
1 . Munkaruh a szabáIyzat
2. A megfe|e|ő szabá|yozottságkialakításának és fenntaľtásrĺnak foIyamat áWája

14. F'üggelékek jegyzéke

Záradék

33. oldal
34. oldal
34. oldal
34. oldal
35. oldal
36. oldal
37, oldaI
37. oldal
38. oldal
38. oldal
39. oldal
39. oldal
39. oldal
40. oldal
40. oldal
41. oldai
41. oldal
41. oldal
42. oldal
42. oldal
42. oLdal
42. oldal
43. oldal

43. oldal

44. oldal
49. oldal

50. oldal

51. oldal



l.Bevezetés / Általános ľendelkezés

A nemzeti köznevelésről szóló 201I. évi CXC. törvény 25' $ (2) bekezdésében kapott
fe|hata|mazás alapjźn a

A Mesepalota Napkiizi Otthonos óvoda
(1085 Budapest Somogyi BéIa utca 9-15. sz.)

belső és kiilső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és műkĺjdési
szabáIyzat(továbbiakban:SZMSZ)hatfu ozzameg.

A ktittségvetési szervek szetvęzeti és mfüödési szabályzatźnak elkészítését az Aht.10. $ (5)

bekezdése, a köznevelési intézmények szerczeti és műktjdési szabáLyzatźnak elkészítését
pedig az Nkt. 25. $ (l) bekezdése íľja elő. A szervezeti és múkĺjdési szabá|yzat kotelező
taľtalmi elemeit az Ävr. 13. $ (1) bekezdése, valamint a20l20l2. (Vil. 31.) EMMI rendelet
4. $ (1) bekezdése hatźlrozzameg,

1.1 A szl/Isz ttiľvényi hátteľe, célja,

A SZMSZ cé|ja, hogy a torvényben foglalt jogilag szabá|yozott magatartások minél
hatékonyabban érvényestiljenek a ktiznevelési intézményben.

A sZMsZ tarta|ma nem áIlhat ellentétben jogszabáLyokkal, sem egyéb intézményi
alapdokumęntumokka|, szabźllyoző|*a|, nem vonhat el törvény vagy rendeIet źital biztosított
jogot, nem is szűkítheti azt,|<tvéve,hamagaajogszabá|y effe fe|hatalmazást ad.

1.1.1. Jogszabályi háttéľ

A SZMSZ szabólyozási kar& meghatáľozó jogszabályok:

. aÍLemzeti köznęvęlésľől szőIő 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
o a közoktatásľól sző|ő 1993. évi LXXIX. tĺirvény (a továbbiakban: Kt.)
. az á|IafiháńaÍtásľól szóló tcirvény végľehajtásárő| sző|ő 36812011. (XII. 31.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Amĺ.)
o akozalka|mazottakrő| sző|ő |992. évi )ooilI. törvény végľehajtásárő| akcĺzoktatási

intézményekben tĺíľgyú 13811992. (X. 8.) Korm. ręndelet (továbbiakban: Korm. ľ.)
o a nevelési-oktatási iĺtézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasznáIatźrő| sző|ő 2012012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)
o akatasńtófĺĺk elleni védekezés és a polgríľi védelęm ágazatifeladatairól szőlő 4412007.

C{'II.29.) OKM rendelet

Tovóbbi, az óvoda műkodését meghatározó fontosabb jogszabályok:

o Magyaľ ország központi költségvetéséről szóló mindenkori tĺjrvények
. az á||arnházÍaÍtásról szóló 20II. CXCV. törvény
. a gyeľmekek védelméről és a gyámügyiigazgatźsról szóló |997. évi )c(xl. törvény
. a nemzetiségek jogairő| szőIő 20II. évi CLXXIX. törvény



. a munkavédelemről szőIő 1993. évi XCIII. tcirvény

. akozalkalmazottak jogźi|asáről szóló |992. évi XXXIII. törvény

. amunkatöľvénykönyvéről szőIő2012. évi I. törvény

. az illetékekľől szóló 1990. évi XCm. tĺirvény

. az infoľmációs ĺjnĺendelkezési jogľó| és az információszabadságról szóló 20II. évi CX[.
t<irvény

o akozitatokľól, a közlevéltĺĺľakĺól és a magánlevéltáľi anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény

. a Polgári Törvénykönyvről szőIő 1959. évi IV. törvény

. az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szőIő2007. évi CLII. törvény

. az áI|amhánartás szervezetei beszĺĺmolási és könywezetési kötęlezettségének
saj átosságaiľól szóló 249 ĺ2000' (XII. 24.) Korm. rendelet

o a kciltségvetési szervek belső kontľollrendszerérőI és belső ellenőrzésérő|' szőIő 370l20II.
CXII. 31.) Korm. rendelet

- a pedagógus-továbbképzésről, a peđagőgus-szakvizsgźtrő|, valamint a továbbképzésben
ľésztvęvők juttatásairól és kedvezményeiről sző|ő 27711997 . (XIJ. 22.) Korm. rendelet

o a közoktatásról szőIő 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtás áĺőI sző|ő 20ll997 . (II. 13.)

Koľm. rendelet
. anęmzeti kĺiznevelési torvény végľehajtásańI szőIő 22912012. (VIII. 28.) Koľm. rendelet

(a továbbiakban: Nkt. Vhĺ.)
. azóvodai nevelés országos alappľogramj ánakkiadtlsáról szóló 13111996. (VIII. 2s.)

Korm. rendelet
. az óvodai nevelés országos alapprogľamj anakkiadásáról szóló 36312012. CXII. 17.)

Korm. ľendelet
o a szabá|yozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az áIIan által kötelezően

nyrijtandó szolgá|tatásokĺól sző|ő 83l20l2. GV. 21.) Koľm. rendelet
o a munkavédelemľől szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek

végľehajtásarő| szőIő 5lI993. (XII.26.) MüM rendelet
. a Sajátos nevelési igényi gyeľmekek óvodai nevelésének irĺínyelve és a Sajátos nevęlési

igéný tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáľól szőIő 212005. (m. 1.) oM
ľende1et

. a Sajátos nevelési igényĺ gyeľmekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési
igényu tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról sző|ő 3212012. (X.8.) EMMI
renđelet

o miniszteri rendeletek rendelkezésęinek hatályon kíviil helyezéséro| szőIő 20/2008. (XII.
17.) SZMM rendelet

. az iskola-egészségügyi ellátásról szo|ő 2611997. (IX.3.) NM rendelet

. a munkak<iri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság oľvosi vizsgá|atźĺtőI és

véleményezésétő| szőIő 3311998. (VI. 24.) NM rendelet
. az oktatáséľt felęlős miniszter mindenkoľi rendelete atanév rendjéről

1.2. A sZMsZ hatáiy a (személyi, ĺdőbelĺ)

(1).A szervezeti és mfüöđési szabáIyzat hatáIya kiterjed az ővodába jarő gyeľmekek
közösségére, a gyeľmekek szüleinek, illetve törvényes képviselőinek közösségére, a
nevelőtestiiletre, a nevelő munkát segítő đolgozők'ĺa és az egyéb munkakörben dolgozólaa. A
szewezetí és műkcjdési szabtiyzatban foglalt rendelkezések megtaľtása az íntézmény
valamennyi alka|mazottja számźra kote|ező, megszegése esetén aZ iĺtézményvezetó
munkáltatói j ogkorében intézkędhet.



A SZMSZ előírásai érvényesek az lntézmény teľületén a benntaľtózkodás, valarrint az
intézmény által külső helyszínen szervezettrenđezvényekęn a rendezvények ideje alatt.

A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az ővodaJózsefuárosi onkormźnyzat
Képviselő-tęstiiletének.hatźrozatával jővźhagyott korábbí szewezeti és mfüĺjdési szabá|yzat.

Jelen ĺntézményi sZMsZ életbelépésének hatály az 20|3. szeptembeľ 01.

1.3. Az ĺívoda adatai (alapítĺi okiľat szerint)

Budapest Főváľos Vlll.keľtilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzatKépviselő-testülete a
rendelkezésre álló dokumentumok alapjan az1976.évben (tagóvoda), illetve 1993.évben
Budapest, VIII.keľ.Tanács VB. által létęsített (alapíjott) Napköziotthonos Ovoda
(alapításkori név) a Mesepalota Napkiizi Otthonos Ovoda (elenlegi név) hasznźiatfua
j o go sult köznevelés i intézmény,

1.3.1. Kiiltségvetési szerv típusa a kłiznevelési ttiľvény alapján:
felvehető maximális gyeľmeklétszámz

óvoda
120 fő

A 2011.évi CXC. törvény 4.sz melléklete tartalmazza a csopoľt létszámok meghatźrozását
(minimum: 13 - maximum: 25, átlag: 20 fő)

Ennek megfelelően kialakíthatĺi csoportok száma: 5 gyermekcsoport

1.3.2. Kiiltségvetési szeľv illetékessége' műkiidési köre :

Köľzete: Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefvátosi onkormźnyzatKépviselő-
testületę által meghatározottutcanév jegyzék szeńnt.

1.3.3.Típus szeľinti besoľolás:

AzOvođa, a kcjznevelési tĺirvényben foglaltak a|apjánĺinálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

1.3.4. Az ĺívoda j o gszab ályb an megha tár ozott ktizfeladata :

A köznevelési tĺlrvény alapjźnkozfe|adat, mely magában foglalja az ővodai nevelést.

(a) Alaptevékenység:

Alaptevékenysége a köznevelési törvény 8.$.(1) bekezdése a|apjtn a gyeľmek háľom éves
koľátólatankötelezettségkezđetéignevelőintézmény.

A köznevelési törvény 8.$ (1) bekezdése a|apjáĺ az ővoda a gyeľmek háľoméves korától a
tankotelezettség kezdetéig neve|ó intézmény, ahol - e t<jrvény 5.s (l).bek. a, pontjában
meghataľozottak szerinti- óvodai nevelés folyik. Az iĺxézrnény a nevelőtestület á|ta|
elfogadott nevelési pľogram aIapjźtn végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő progľam). Az
óvodai nevelés keľetében végzik a cigány kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői
bizottság szakértőí véleménye a|apjáĺ ellátjak a köznevęIési tclrvény 4.$25.pontja szęriĺt: a



különleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem _ vagy magatartásszabźiyozásí zavarra|) küzdő sajátos nevelési
igéný gyeľmekek nevelését is.

A||anhźntartási
szakásazatszáma

A||anháńartási szakágazat me gnevezé se

85 1020 óvodai nevelés

b.) Szakfeladatok száma, megnevezése :

Szakfeladat száma S zakfeladat me gnevezése

85 1000 Ôvodai nevelés intézményeinek, pľogľamjainak komplex
támosatása

ö)lUIl ovodai nevelés. ellátás

85 10 12 Saiátos nevelési ieényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

85 1013 Nemzetisési óvodai nevelés. ellátása

o Az óvodai nevelés az Nkt. 6. számu mellékletében finanszírozott időkeret szerintlátja
el a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. (óvodai intézményi
étkezés)

o Ellátja a nemzeti köznevelési törvény 4. $ 13. pontja szerint felsorolt kiemelten
tehetséges, speciális képességek birtokában lévő külcinleges bĺĺnásmóddal kapcsolatos

feladatokat is.

o Az Nkszt. 26. $ (1) bekezdése szerint a nevelő és oktató munka pedagógiai progľam

szerint folyik az ővodában.

. óvodĺínk a363 l2oI2. CXII.17.) Koľm. rendelet által meghatáĺozott irĺínyelvek szerint

elkészített saját helyi pedagógiai progľamot írt, NEvelés Komplex Esztétikai
Művészeti címen. (röviđen: NEKEM), melyet a nevelőtestiilet egyetéľtéséve| az

óvodavęzetőhagyjóvá. A pedagógiai progľam azSZMSZ fiiggelékekénttarta|mazza
annak végľehajtásához szĹikséges szemé|yi, tttrgyi, anyagi feltételeit'

1.4. Az ĺóvoda jogállása

Az ővoďaönálló jogi személyiségri intézmény, mely megnyilvánul szakmal mfüödési,
gazđáIkodási, döntés-előkészítési, döntési és végĺehajtási jogköreiben, melyet a költségvetési

ínÍézsrĺény Alapító okirata tarta|maz.

1.4.1. A kiiltségvetési szeľv alapítĺója' alapítás éve:

Budapest,Vlll.ker. Tanács vB.,1 97 6.,illetve 1 993.

1'.4.2. Az óvoda Alapító okiľatának száma, kelte: módosításokkal egységes szerkezetben

kiadva Budapest Főváros VIII. keriilęt Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő.testiilet
4Ol2O|3.(x.6) szźmt hatfuozatával 2013.február 14. hatá||yal, amely szabáLyozza az óvoda



jogá|Iását, tevékenységét és feladatellátását a magasabb szintiĺ tĺirvények figyelembe vétele
mellett a helyi ľendeletekkel egyiitt. ( Az okiľat je|enszabtt|yzatfuggelékét képezi.)

|,4.3. Az óvoda költségvetési szeľv.

o Nęve: Mesepalota Napkiizi otthonos óvoda
o Székhelye: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.
o Kĺjzoktatási oM azonosító: 034396
o Eléľhetőségei:

levelezési címe: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.
Telefonszĺím ai: +3 6 l I l 3 17 3 I 67 ; és

+36t1t2350165;
E-mail címek: meseoviO3@gmail.com

mesepalo @'fľeestaľt.hu;
Weblapcíme : www. mesepalota. atw. hu

o Alaptevékenység TEAOR kódja: 8510Iskolaĺ előkészítő oktatás
o Tiiľzsktĺnyvi azonosítĺí szńmzz 679297

o Adĺószámz |6921513.2-42
o Adóktiteles bevét e|szerző tevékenységet folytat z 2012. 01.01.

o KSH statisztikai számjel: 16921513-8510.322-01
o KSH gazdá|kođási formakóđ:3f2 helyi önkormźnyzati költségvetési szerv
o KSH területi számjel: 0125405

o Számlavezető fiókja: VoLKSBANK
o Számlaszámaz 14100309-92|10949-08000001
o Pénzügýi ktirzet: 0008 Budapest VIII. kerülęt
o Szervtípus: 52 helyi önkormćnyzatiköltségvetési szerv
o Nettó ťĺnanszírozási körbe tartoző intézmény.
o Kĺjzpontosított illetmény-szźnnfejtést végző kincstiáľ 01 Budapest és Pest Megyei

Igazgatőság

|'.4.4. A költségvetésĺ szeľv fenntartója:

B udap e st Fő váľo s V I II. kerül et J őzsefv áto si onkoľm ány zat
l082 Budapest Baľoss u.63-67.

. Onkoľmányzattípusa: főviíľosi keľĹilet
o MÍĺködési típusa: polgármesteri hivatalt múködtető önkormányzat
o onállóan műkiid ő szervezet ktiltségvetési kapcso|atának PIR száma és elnevezése:

735715 BUDAPEST r.ovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsBrvÁRoSI
ÖNronľĺÁNyza.r

t.4.5. A kiittségvetési szeľv irányítő és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzatKépviselő-testĹilete



1082 Budapest Baross u.63-67.

|.5. Az óvoda gazdálkodása

1.5.1. Az óvoda gazdálkodási besoľolása:

Az óvoda łinállĺóan műkiidő kiiltségvetési szeľv.
- Azintézmény vezetője ľendelkezik az ovoda alapfeladatai e||źúását szolgáló

személyi
juttatásokkal, és az azoLďtoz kapcsolódó jaľulékok és egyéb kcjzterhek
eIőfu źnyzataiva|,aszakmaíanyagéseszközbeszetzése|őfu tnyzatáva|.

- Az óvoda pénzngyi-gazdasági tevékenységét külön megállapođźs a|apjźnaz
önállóan mfüödő és gazdáIkodó Józsefuáľosi Intézménymfüĺidtető Központ (1082
Budapest, Baross u.84.) IźtjaeI.

- Az óvoda feladatellátésźĺhoz a fenntartó biztosítja a szfüséges személyi és tárgyi
feltételeket a20II. évi CXC. Nemzeti köznevelésről szóló töľvény 22. $ (1)

bekezdése szerint.
Ennek keretében gondoskodik:

. Saját székhely, a feladat e||átásźthoz szfüséges helyiségekĺől,
- Állanaő vezetoíés alkalmazotti létszám, csopoľt, és gyermeklétszám, valamint

garantáIt illetmény és pedagógus fokozatokĺó| az Nkszt. l, sz.2, sz.3, sz. 4,sz. 5,

, sz. 6, sz. 7, sz. 6, sz. mellékletében szabźiyozottaknak megfelelĺíen.
. A 20l20I2. (Vn. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mel|éklete szerint a kĺjtelező

(minimális) eszközökľől és felszereltségről

|'.5.2. Az óvoda vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

1.5.3. Téľítésmentes és díjazás ellenében biztosított kiiznevelési feladatok

1. 5. 3. ]. Térítésmentesen:

(I) Az Alaptörvény XI. cikke minden magyaľ állampolgámak biztosítja a művelőđéshez való
jogot, amely a kote|ező alapfokú oktatásban résztvevők szźtmźtra ingyenes, és mindenki
szźlmfua egyenlően hozztférhető jogbiztosítását jelenti az ővodthaĺl. Ennek ťlnanszirozása a
magyar állam fe|ađata, állami tiímogatás formájában juttat el a fenntaľtónak a statisztikai
adatszolgáltatásban igényelt szĺĺmadatok szerint. Az iĺtézmény a KIR rendszeÍeÍI keresztĹil

j uttat el adatokat az oktatási Hív ata|hoz.
(2). Az önkormanyzat á|ta| fenntaľtott óvodában térítésmentesen biztosított köznevelési
feladat:

a) Az ővodai foglalkozás
b) A heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel

knzďő é s saj áto s neve lési i gényu gyeľmek számźĺ a szew ezett fo gl alko zás,
c) A gyeľmekek rendeletben meghatározolt egészségfejlesztése, a kote|ező rendszeres

egészségügyi felügyelet,
đ) A fejlesztő nevelés-oktatás,
e) Gyógypeda gő giai tanácsadás,

Đ Fejlesztő felkészítés és tehetséggondozás.

(3) A fenntartó ľendeletben határozza meg az étkezési térítési díjat az 1997. évi )o(K.



töľvény 151. $ (2a)bekezdésben meghatátozottak szeľint
(4) A jogszabźiyon felüli további szociális he|yzet alapjźn adható kedvezményre való
j ogosultságot a fenntaľtó rendeletben rö gzíti.

(5) A rendeletben meghatfuozottakon kívüli további keđvezményľe való jogosultság a|apjźn
az ővodavezetoje dönt a tĺímogďás mértékéľőI:

a) A téľítési díj összegéľől,
b) A szociális helyzet alapjźnadható kedvezményekľől,
c) A beťrzetés módjĺíľól.

(6) A térítési díjak rendezéséró| (beťrzetés, jőváírás stb.) részletesen az iĺtézmény Hrízirendje
intézkedik.. AHźľ;irend önálló törvényként jelen szabá|yzatfüggelékét képezi.

] . 5. 3. 1. Díj azás ért igényb e v ehető lrôznev elés i feladatok az óvodában :

Az iĺtézmény szülői szervezete (közössége) meghataľozhatja azt a |egmagasabb összeget,
amelyet a nevelési-oktatási íntézmény źital szervezet., nem ingyenes szolgźůtatások körébe
taľtoző progľam megvalósításźná| nem lehet túllépni.
A pedagógiai pľogram tarta|mazza a ťlzetós szolgáItatásokat, pI. színhźnbérlet, belépők,
kirándulások, angoloktatás, úszásoktatás, stb.), melyek igénylését minden év elején
szeptember 30-ig írásban felmérjtik a szervezések érdekében

|.6. B é|y egző használa tz, a|áír ási j o gok (kiadm ányozá s)

1.6.1. A kĺadmányozás és képviselet szabályai [R. 4. s (I) bekezdés e) pontJ

A) A kiadmáĺyozás szabáIyai:
I. Az intézményben bármilyen teriileten kiadmanyozásra, a kiadvanyok

továbbküldhetőségének és irattźrazásénak engedélyezésére az intézményvezeto
jogosult. Kimenő leveleket csak azintézmény vezetője írhat aIá.

2. Az intézményvezeto akađźiyoztatźsa, távolléte esetén a kiadmanyozási jog gyakorlója
az ővodavezeto helyettes' vagy az intézményvezeto áLta| _ a|źirásźxa| és az intézmény
bé|yegzőjével' ellátott írásos nyi|atkozatban megjel<ilt alka|mazottja az
intézménynek.

3. Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell
taľtalmazniuk:

azintézmény ađatai (név, cím, irźnyítőszźm, telefonszĺĺm,faxszáĺn, e-mail cím)
azhatiktatőszáma
azigyíntéző neve

4. A kiadmany jobb felső részében a következőket kell feltiintetni:

azirattargya
az esetleges hivatkozási szĺím
a mellékletek száma

5. A kiađmányokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadmanyként lehet elküldeni. Ha a
kiadványozó eľedeti alźńrásáĺa van sztikség' a kiadmĺíny szövegének végén, a keltezés
a|att, a kiadványozó nevét, alattapedig a hivatali beosztását kell feltiintetni.

l0



6. A hitelesítést a kiadvĺíny jobb oldalán kell elvégezil. A keltezés a|att a kiadványoző
nevét ,,S.k.'' toldattal valamint aIatta a hivatali beosńásáú. kell szeľepeltetni. Bal
oldalon ,,A kiadvány hiteles'' záradéLd<a\ kell ellátni. A hitelesítést végző a zfuađékot
aláír ásźx aL é s bélyegzővel hitelesíti.

1.6.2. A bé|y egzőlenyomat sziiveges leíľása:

Bé|y egzo lenyomat megnevezése : hosszú A bé|y egző lenyomata:

Típusa: automata
Méľete: 6,5 cm x 3 cm
Haszĺźlatźtta vonatkoző szabá|ya:béIyegzó nyilvántartás rendęlkezései szeľint szabźiyozva

BéIyegző lenyomat megnevezése: kör Abé|yegzo lenyomata:

Típusa: automata
Méľete:3,5 cm
Hasznéiatźttavonatkoző szabźiya:bé|yegző nyilvántartás rendelkezései szeľint szabá|yozva

Az intézméĺyv ezető a|áír ásí mintáj a:

Aissou Erzsébet
1,.7. Azóvoda szervezetifelépítése és kapcsolaftartásiľendje t,í-,' ]3' s O bekezdés e)

pontJ
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A M| esepa |ota Na pköz i ott hon os o.vodą sze nÍezet i fe lé pítése,
belső információs és kommunikációs rendszere

|.7.1,. A szerryezetĺ egységek (intézmónyĺ köztisségek) megnevezése
[Az óvodábanfoglalkoztątott vezetők és szakalknlmazottak létszdmót a 20] ].évi CXC. torvény
].sz melléklete tartalmazzaJ

A Mesepalota Napktizi otthonos óvoda engedélyezett|étszámaz 20 fő
Ebből: - 1 fő óvodavezető

1 fő óvodavezeto - helyettes

|A 20Il.évi CXC. tt)rvény 5.sz melléklete tartalmazza az óvónői létszám számítási előírását,
a1nely alapjón afenntartó danfi el afinanszírozható létszómokat.f
ovodapedagógusok létszáma: 10 fő

(1) A 201I.évi CXC. törvény 3.sz melléklete tartalmazza az óvodapedagógus munkaköľben
a|kalmazható pedagógus végzettség e|őirását. A végzettségek ígazolásźú jelentkezéskot az
ővodavezető elIenőrzi, majd az eredeti dokumentumok másolásáľól készĹilt igazolásokat a
dolgozók személyi arryagźlbanhelyezi el, amely az intézméĺyvezető szobźĄźtbarl adatvédelem
mellet taĺolt dokumentáció része.

(2) 
^ 

2011.évi CXC. tĺirvény Zsz me||éklete taľtalmazza a nevelő _ és oktatómunkát
közvetlenülsegítőaIkalmazottakfi nanszítozott|étszźtmát.
Ennek megfelelően engeđélyezettaIka|mazotti|étszźtn szfüséglete óvodánkban:
1 fő óvodatitkaľ
5 fő dajka (csopoľtonként 1)

ówodawgzgtő

óvodapedagógusok

óvodaí nevdő-
oktató munkát
segítők ídajka}
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1,5 fő gonďoző és takarító (3 óvodai csopoľtonként 1 fő)
1,5 fő pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként 1 fő)

2. Az óvoda műkłidési ľendje1R, 4. s O bekezdés a) pontJ

Ezen belül a gyermekeknek, az aLka|mazottaknak és a vezetőknek a nevelési intézményben
való bennt artőzko đźsának ľendj e.

2.Í. A nevelési év helyi ľendje
A nevelési év helyi ľendje a felsőbb szintű rendeletek a|apjźn, éves szinten készĹil, melynek
hónapokĺa bontott feladatait és felelőseitazővodaMunkatervének Esemény naptára
tarta|mazza ré szlete sen.
A munkatervet az óvodavezető készíti el, és nevelőtestiilet hagyja jővá.
Nyilvánosságát az eseménynaptaľ faliújságrahelyezett példanya biztosítja.

2.1.1.Nyárizárás
(|) Az intézmény Ĺizemeltetése a fenntaľtő áIta| jóvahagyott öthetes nyán zźtrvatartás alatt
sziinetel, ilyenkor történik az iĺtézmény sztikség szerinti felújítása, karbariartása, valamint
nagytakarítása.

(2) Azintézmény nyźtĺi záĺvatartásátőI legkésőbb február 15-ig a sziilőket faliújságaink
hirdetményeintájékońatjuk, melynek készítésekor a keriileti intézméĺyekkel egyeztetett
ügyeleti rendet is figyelembe vęsszĹik.

(3) A ĺyári zźrás előtt egy hónappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó
igényeket, és a szĹilőket a gyermekeket fogadó óvodaľól, annak mfüödésével kapcsolatos
lényegeskéľdésekĺőIazźrástmege|ózoenírásbantájékoztatjlil<.

(4) A (3) bekezdés szerinti záwatartás esetén, amennyiben a fogadó intézméĺy Szervezeti és

Műkĺjdési Szabźiyzatanak illetve a jelen Szervezeti és MfüĺjdésiSzabźiyzatnak rendelkezései
jelentősen eltémek egymástól (ktilönĺisen, a nyitva taĺtás kezdésében) űgy a két intézmény
kiil<jn megállapodásban rendelkezik, hogy a záwa tartás ideje alatt melyik, vagy milyen -
jelen SzabáIyzattő| - eltéľő szabályok érvényesülnek. A megállapodás tartalmáról a szĹilőket _
íľásban - tájékoztatni kell, és a megállapodást a jelen Szervezeti és Múködési Szabá|yzathoz is
csatolni kell.

(5) A (4) bekezdés szerint szabályok szerint kell eljárni ,ha az iĺtézmény másik intézmény
záwatartásamiatt fogadja a másik intézmény gyermekeit.

2.1'.2. Intézményĺ nevelés nélküli munkan apok

(1) Intézményi nevelés nélküli munkanapok egy nevelési évben az 5 napot nem
haladhatjĺĺk meg, melyek időpontját az óvodai nevelési év renđjéľe vonatkozó óvodai
munkaterv határozza meg. Az időpontról az iĺltézmény megfelelő módon - a hirdetőtáb|án
tĺjľténő elhelyezéssel - a nevelés nélküli munkanap miatti zárvatartástmege|őzőenlega|ább 7

nappal tájékoztatja a szülőket. Egyuttal felkell hívni a szülők figyelmét, hogy a tájékoztatást
követő 3 napon belu| jeLezzék, hogy igénylik e a gyeÍmek felĹigyeletét.

(2) Az (I) bekęzdés szeľint igény esetén az ővodai nevelés nélküli munkanapokon
biztosítandó gyermek feltigyelet szfüségességérő| az iĺtézĺĺényvezetó dönt, és amennyiben
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azt indokoltnak tartja, gondoskodik a felügyelet biztosításátő|.

(3) A feliigyelet kérdésében hozott döntéséről az intézményvezeto az a|źtítő ívek
kiértékelését kĺjvetőeĺ, az intézményi nevelés nélkülí munkanapot mege|ózoen legalább 5
munkanapp al a szülők et táj éko ztatj a.

(4) A fe|ügyelet másik intézményhen is hizÍosíthaÍĺi, ha az,igények alacsony száma alapján
az intézmények ktizötti összevont felügyeleti ľendszer biztosítása is elegendő . Az éte|szá|Lítő
céggel töľtént megállapodás szerint 10 fő alatt nem biztosít étel kiszállítást.

(5) A (4) bekezdés szeľinti szabályok szerint kell eljárni, ha az íĺtézmény másik
intézmény zźlrvataľtása miatt fogadja a másik intézméĺy gyeľmekeit.

(6) Amennyiben a nevelés nélküli munkanap miatti zźtrvataľtást megeIóző 5. napig a
szülők 10 fő felett kérik az ügyeletet, a feltigyelet biĺosítása helyben kotelező.

2.2. A gyeľmekek fogadása (nyitva tartás rendje)

(1) Az intézsrléĺy hétfőtőlpéntekig tartó ötnapos munkarendđel mfüödik.
Eltéľő az intézményi munkaľend, a gyermekek fogadásának ľendje abban az esetben, ha a
nemzeti tinnepek míatt az általános munkarend, a munkasztineti napok rendje is eltérően
alakul.

(2) A nyitvatartási idő napi |I,5 őra, reggel 6,00 órától délutan 17,30 őtáig.

(3) A gyermeket 6,00 őrźúő| óvónő fogadja, és felügyeletéről 17,30 őráíg óvónő gondoskodik
Ezen belül a csopoľtok mfüödésérőI ahźľzkend részletesen rendelkezik.

2.3. Az óvoda munkarendje

(1) A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. $ szerint az óvodai nevelés a gyermek
neveléséhez szfüséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keľetében folyik,
oly módon, hogy a teljes nyitva taľtás ideje alatt a gyermekekkel minden csopoľtban
óvođapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként napi ęgy-egy, csoportonként összesen
napi két óra átfedési idővel.

(2) Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak, és jelenléti íven vezetik
munkarendjriknek megfelelő kötelező óraszámuk, kcizvetlenĹil a gyermekekkel kapcsolatban
eLvégzett munkaidejfüet, valamint ktilcin beírjĺík a 40 őrás munkarend szeľint intézményben
feladattallekdtött jelenlétiiket a|38lI992.(X.8.) Koľmiínyrendelet 7 $ (1) szerint.

(3) Ettől eltétó munkarendben đolgozhatnak az ővőnóĘ akik az ELTE TóK gyakorlati
képzésében részt vevő csoportokban dolgoznak. Feladatukat külön megbízási szęrzőďés
szerint végzík.
(4) Az óvoda oktató _ nevelő munkáját segítő (dajka, pedagógiai asszisztens, takaÍítő)
a|ka|mazoÍtainak munkaĺendj e 40 őta, amely a teljes nyitva tartás idejére biztosítja a
gyerekekkel összefüggő feladat ę||átását kétműszakos munkaręndben.

(5) Az óvodatitkaľ 40 őrás, egyműszakos munkaľendben dolgozik
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(5) A munkarend éves szinten készül, és kifüggesńveta|źĺ|hatő az ővodatitkár szobájábarl.
Alkalmanként is készülhet munkarend Koľmányrendelet miatt elľęndelt munkanapokľa,
betegállomanyok idejéľe, renđkívüli események, óvodai nyari sztinet és ügyeletek ęllátásanak
idejéľe, melyet aláírássalvesznek tudomásul a dolgozók.

2.3.1'. A vezetők óvodában való benntartőzkodálsának rendje

(1) A vezetőĺek vagy helyettesénęk az óvoda nyitva tartása a|att az óvodaban kell
taľtózkodnia. A vezetők benntaľtózkodási ľendjét az ővoda éves munkaterve és munkaidő
beosztása tarta\mazza' munkaterĹilettiktin elhelyezett hirdetőtáblźnkozzé kell tenni.

(2) Ha a taľtós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hianyzas' - kétmrĺszakos
munkaľend esetén - az egybeeső munkaľend miatti az íntézményvezető, vagy helyettesének
folyamatos benn tartótaľtózkodása az (I) bekezdés szerinti időszakban nem oldható meg, úgy
a helyettesítés rendjére vonatkozó 1-es bekezdés a\apjźn, írásban megbízott legmagasabb
végzettséggel rendelkező ővodapedagógus Iáť1a e| a feladatot, beszrámolási kĺiteiességgei.

2.3.2. Az alkalmazottzkés óvodába lépő felnőttek ĺĎvodában való benntartózkodásának
ľendje

(t) 
^z 

íĺtézményt reggel a munkaľend szerint 6,00 őráĺa érkezo - az intézményvezető źůta|

kijel<ilt _ dolgozó nyitja, i11. takaľítást követően zźľja, Az intézméĺyi biztonsági kód
aktivizźiása és kikódolása a nyitós és zárős kollégfü munkaköri felaďata. A riasztással
kapcsolatos eljaľás a nevelői szobában kifiiggesztett hirdetménynek megfelelően kcltelessége a

nasńtst észlelőnek.

(2) 
^ 

kaput 9,00 őtáig taľtjuk nyitva, ezt ktĺvetően előzetes jelzés esetén indokolt esętben

ügyeletes doLgoző, óvodatitkáľ veszí át a gyermeket.
Kivétel az ębéđ befizetési napok, melyek rendje fél évre előre ki van fiiggesztve időponti
megjelölésekkel minden hirdető táblán, és olvashatő az ővodahonlapján.
(3) Ügyintézés cé|jábőI - 7.30-I5.30-ig - az ővodatitkaľi szobában, illetve a kiírt fogadó

órákban az ériĺtett személyek által megjeltilt helyiségben |ęhet tartőzkodni idegeneknek,

szĹil őknek. Ettő 1 eltérő en k'lzfu őIag e lő re e gy eztetett i dőp ontban.

Ügynökök nem tartózkodhatnak az épiiletben.

(4) 16,30 őrátő|az ügyeletes dolgozó nyit kaput, a csopoľtok ügyeleti rendjének megfelelően.
A csengetés rendje a kapu mellett ta|á|hatő üveges faliszekľényben heti cseľével naprakészen

hirđeti a belépés rendjét, melyet az ővodatitkaľ fiiggeszt ki, és al<fualizáL Az épületet 17.30-

koľ zarjuk.

(5) A hźrfteĺďet sértő személyek esetében, illetve hozzátartozók létszrímanak korlátozásźtban
az ővoda biztonságos mfüödésének, és a gyeľmekek védelmének érdekében, háľomszori
szóbeli figyelmeztętés eređménýelensége esetén, az ővodavezetó egyénileg elbírźihatja a
belépés rendjét az érintettekkel kapcsolatosan, illetve korlátozhatja az epiIethasznáIatát, a

helyiségeiben való tartózkodást
(6) A konyhában csak a HACCP szabályoknak megfelelő munkavégzés töľténhet, az ott
leltarban heLyezett eszközcjk kezęlésére és mosogatás rendje szerint.

(7) Äz intézmény teľĹiletére és helyiségeibe a jelen (4. $.) fejezetben írt eseteken t(il az

iĺtézmémyel jogviszonyban nem á1ló személyek csakazintézmény vezetojéĺek engedélyével
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léphetnek be, ill. tartőzkodhatnak ott.

(8) Az intézmény egészteľületén tilos a dohanyzás! 1Általanos Dohźnyzási Szabályok
|999. évi XLII. tĺirvény szerint azintézmény Dohányzási szabá|yzatáĺbanrészLetene)

(9) Az intézmény terĹiletéľe behozott, az ővodai ę|Iátáshoz nem szfüséges targyakban
keletkezett kĺárokéľt azintézmény csak szándékos kaľokozás ęsętén fęlęl'

(10) Az óvodába Iépő személyek az óvodában elfogadott, hĺĺzirendbęn szabźiyozott
magatartási szabályokat kötelesek betartani, illetve a gyermekük jogszeni áwéte|e után a
feltigyeletfü aIá került gyermekkel betaľtatni, a gyeľmektik feltigyeletéről távozásíg
gondo skodni. Erľől részletesen a hźľ;it end rendelkezik.

(11) A pedagógusok védelmének éľvényesítése érdękében a|kaImazható jogérvényesítési
eszktjzök pontosan ugyalazok' mint amelyeket az adott szíĺtú jogfonás a kon]<ľét
állampolgári, munkaváliaiói' k<jzaikaimazotti,peđagógusi, intézményi jogokhoz renđel.
Ha a snj.Iő séľti meg a pedagógus valamely egyéni jogéĺt, akkor az alka|mazhatő
j ogérvényesítési eszközok:

o polgári jogi igényérvényesítés a Ptk.-ban írt szabáLyok szeľint a polgáľi bíľóság előtt
(személyhe z fi:zi5dő j ogok séľelme, sajtó-helyre igazítás, kĺĺľtérítés)

. szabá|ysértési eljáľás kezdeményezése miatt eljźtrő szęrv, a Budapest Fővaľos
Kormĺínyhivata|a VIII. kerületi Hivata|a |082 Budapest, Práter utca 22. (Telefon:
0630-463-3586) Hatósági osńá|yán a szabá|yséľtésekkel foglalkozó előadók
foglalkoznak pl. becstiletsértés, gartzdaság, tulajdon elleni szabá|ysértés, veszélyes
fenye getés, verekedés, botrányo s ľésze gség stb. ügyek kivizsgá|ásáv a|.

. biintetőe|jźlrás kezdeményezése a nyomoző hatóság (rendőľség, tigyészség) előtt
például rága|mazás, testi séľtés, személyi szabadság megsértése, kozfeladatot ellátó
személy elleni eľőszak miatt.

2,3.3. A gyermekek óvodában való benntartózkodásának rendje
A gyeľmekek benntaľtózkodásrínak rendjéről az ővoďaHázkendje rendelkezik részletesen,
melyet minden újonnan beiratkoző család szźmźraismertetiink, és átvételt igazoló lista
a|áfuásamellett átadunk. Aházirend óvodĺáĺk honlapjĺán ískozzétettnyilviínos dokumęntum.

2.4. T áv o|maľadás, ľendkívüli távolmaľadás
2.4.1. A v ezetők, alkalmazottak távolmaľadása

o A távolmaľadás rendjérő| a2012. évi I. tv' A Munka Törvénykönyvéľől I22.s, (1-5.)
pontja, a 123'$ (I.7 .) pontja, a I24. $ (1-3) pontja, és a I25. $ rendelkezik.

o A szabadság kiadásával kapcsolatos viták elkenilése' illetve a munka
folyamatosságanak biztosítása érdekében az ővoda dolgozói éves szabadságolási
titemtervet készítenek' és juttatnak el minden év, februrĺľ 15-ig, az iĺtézmény
vezet(5jéhez,

o Az intézmény vezetője - Íigyelembe véve a nemzetgazdasági minisztęľ áItal évente
kiadott naptźr szerinti munkaľendtől való eltéľéssel jáľó munkaľendęt is - tervezi a
szabadságolás éves rendj ét.

o A szabadságok engedélyezése irásban történik, melyet az ővodatitkár készít ę|ő
a|áításľa.
A kiadott szabađságok nyilvántartásaról is az óvoda titkár gondoskodik.

o Az ővodavezető távolmaradźsát a Józsefuárosi onkormányzat Polsármestere
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eĺgeďéIyezí, melynek kérelmét a Személyiigyi itoda vezetőjének címene kell
elj uttatni engedélyezé s el őtt tizenhat nappal.

2.4.2. A gyermekek távolmaľadása
A gyermekek távolmaľađásźłő| és hianyzásuk igazoIźsźľ.ól, az intézsnény hźnirenđje
intézkedik.

2.5. Címer használat, lobogózási rend
Józsefuaros önkormányzati jelképeinek (címer, zászlő, lobogó) haszná|ati rendjéről a
1311996. (III.8.) szźlmű rendelet intézkedik, melyet a I7l20I2. (III.08.) 1.$ módositásáva|
egyiitt kellfigyelembe venni a jelképek haszná|atánźi.

A Mesepalota Napktizi Otthonos óvoda jelképeinek kłirébe tttozikz
. MesepalotaNapközi otthonos óvoda logója
o MesepalotaNapközi otthonos ovoda zászLaja
o Mesepalota Napközi otthonos ovoda logójával ellátott pólók, és fiiggők

Jelképek leíľása:

(1) A Mesepalota óvoda logója egy haľom tornyú vár, melynek két oldalon elhelyezkedő
toľnya szimmetrikus. A szélső toľnyok 2-2 abLaka félkör alakú, 1-1 torony ablaka boltíves. A
k<izépső toľony alul egy kétszĺáľnyú boltíves bejźratot, felül haľom boltíves torony ablakot
ábtźno|, atető két oldalán egy iranyba nézohźromszög alakú zász|őval.
(2) Az óvoda zász|őjaközépen a logóval díszitett.
(3) Az óvoda pólója az első részkozepén a logóval díszített.
(4) A logó színe, és a megjelenés alapjanak színe nem kĺitött szin, amindenkori nevelőtestiilet
által j óvĺĺhagyott foľmában kerül megrendelésľe.

Az intézményi j elképek használata:

(I) Az óvoda logóját az ővoda dokumentumain, névjegyein, emléklapokon, emlékplaketteken,
kitűzőkön, és dekoľációkon lehet felhasználni.
(2) 

^z 
óvoda jelképeivel visszaélni, maganjellegű célľa felhaszná|ĺĺ felelősségre vonást von

maga uttln, azintézmény jó hírnevének megséľtése köľében I Részletesen afüggelékben
elhelyezett: A szabálytalanságok kezelésénekrendje című szabólyzatban a Tájéknztatással
kapc s olato s terület kžréb en ľa gzített előír ás s zerintJ

2.6. Az óvoda belső szakmai és taniigyi dokumentumainak használati rendje

Az ővoda szakmai dokumenfumait a törvények és szabá|yok alapján keII vezetli, az
intézményből kitöltött állapotban kivinni, engedély nélktil másolni és megsemmisíteni
(csoportnapló, fejlettségméľő lapok stb.) szabálytalanság vétsége, az adat- és iratkezelés
rendj ének súlyos megsértése.
A kötelezően előírt és az iĺtézmény belső előírásainak dokumentáciőjára vonatkozó kitöltési,
taľolási, adatkezelési és továbbítási, őtzési előírásairól jelen szabá|yzat |1. fejezete, illetve a
mellékletben csatolt adat- és iľatkezelési szabźiyzat előírásait egyÍittesen kell betaľtanl a
munka során.
2.7. Az óvodai étkeztetés biztosítása, térítési befizetések rendje

a) A gyeľmekek napktizbeni ellátását az iinkoľmányzat továbbra is feladatul ľendeli
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az ővodának a gyermekek védelméről és a gyámugyi igazgatásľól sző|ő 1997. évi
xxxl. ttiľvénynek 41. $ (1) bekezdése éľtelmében.
A gyeľmekek napkĺizbeni ellźtźsź:.vaI összefiiggő fęladatokat az ővodai íntézményi
étkezés keretében valósítja meg az óvoda, melyĺől a fenntaľtó az A|apítő ol<lratban az
5 629 120 szakfeladat számon rendelkezik

b) Az étkezést ellátó céggel az intézményfenntaľtó kot szetzodést, melynęk kęrętébęn
gondoskodik a szolgá|tatő ńszéľől betartandó jogszabályokban előíľt egészségtigyi,
higiéniai, és minőségi-mennyiségi előíľásoknak betaľtásáról.

c) A fenntartó rendęlet formájában źlllapítja meg a szo|gá|tatásért fizetendő térítési díjat,
amelynek alapjźn az írúézmény vezetője gondoskodik - a magasabb rendű
jogszabályok figyelembe vétele mellett - a Józsefuaľosi Iĺrtézménymfüödtető
Központtal egyeztetett elszámolási rend szerint a beszedésről, nyugtiák kiállításáľól,
banki feladásról, számlźk eljuttatásáľő|. |M.űkÓdési megállapodás az onóllóan működő
és gazdáIkodó Józsefiárosi Intézm.źnym{ikaúető KÓzpont (továbbiakban JIK) és a
ĺriznevelési intézmények kt;zott 4.]. bekezdés (9-]0) pontjaJ

d) Az étkezés téľítési díjbefizetések, kedvezmények, mentességek, lemondások,
jóváírások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ľészesülők határozatainak
begyűjtése, összegzése, hatĺĺridők nyomon követése, a napi étkezésekhez szfüséges
mennyiségek sziímon tartása, megľendelése, az ezzel osszefiiggő adatszo|gá|tatás, és
normatíva jelentés, az ővodatitkaľ munkaköri feladata.

e) Az ővodatitkaľ gondoskodik az étkeztetési összesítők vęzetéséről, napi lemondásokĺól
és telefonon töľténő napi jelentéséről a JIK felé. A szolgáLtatő źita|készített étkezési
szźmilźů<at leigazolás :után az óvodatitkĺĺr megküldi a JIK -nek, aki gondoskodik a
kiszállított ételek kifi zetéséről.

Đ A szülők felé előírt kĺjtelezęttségrő| az étkezési díjakkal kapcsolatos eljáľási ľendről,
az ővoda Hazirendje tartalmazza a részleteket.

g) A Józsefuárosi onkormányzat, mint fenntaľtó, a 2Ol20I2. (Vn. 31.) EMMI
rendelet 2. sz. melléklete szeľint a kote|ezo (minimális) eszkcizökľől és
felszereltségről keretében gondoskodik az étkezési feltételek targyi feltételeiről
(pohaľak, tányéľok, evőeszközök, terítéshez szfüséges textilnemű stb'). Biztosítja az
íntézmény kóltségvetésében a fogyóeszközök évenkénti pótlásanak keretét.

2.8. Az óvoda szolgáltatásai

(1) A külső személlyel szervezett foglalkozásokat, valamint a vallási, hitoktatási neveléshez
az intézményi nevelési időn l<lvil az intézményvezető áIta| kijelölt csoportszobfü, egyéb
helyiségek (tornaszoba) állnak rendelkezésre.
(2) A nevelési intézményben folyó hit-és vďlásoktatás idejének és helyének
meghatározásźůloz be kell szeręztlj a szülői szervezet véleményét.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a foglakozást tartő nevelő, illetőleg az egyhźz
képviselője felel a csoportszoba, egyéb helyiség hasznéiatáért.
(4) A foglalkozásra azokat a gyeľmekeket lęhet ęlvinni, akikÍől sziilői írásbeli engedélye van
a szolgá|tatónak, és erről névsort ad le a szo|gá|tatást vezető szemé|y az éintett csoportok
óvónőinek.
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(5) A gyeľmekek tlsszegffitéséről, és csopoľtokba való biztonságos, jogszenĺ
vi s szaj uttatás aľó 1 a hźuir enđet b etaľtva kö tel es elj áľni a fo glalkozás szerv ezőj e.

(6) A fog|alkozásra átadott gyermekek felett a felügyeleti jogot a foglalkozés vezetője
gyakorolja, és a szolgá|tatás minőségéért is egy személyben felel.

2.9. Az ĺivoda műktidtetésének, ĺĺzemeltetésének biztosÍtása (a munkamegosztási
megállapodás JIK-el)

(1) A Mesepalota Napkcizi otthonos óvoda zavartalarl tizemeltetésétől' az óvoda vezetóje a
JIK-kel kötött megáll apo d ás a|apjźn kĺjzö sen gondo skodik.
(2) A kapcsolattartás szabá|yairőI, együttmfüödés ľenđjéről a fuggelékben csatolt
munkamegosztás szerint az őv odav ezető gondoskodik
(3) Az étkezéshez kapcsolódó napi jelentés és nyilvtntntás vezetése óvodatitkar feladata
beszźlmo|ási kĺjtelezettsége mellett.

@) Az óvodavezetővel töľtént előzetes egyeztetés után a JIK vezetőjének írásbeli engedélyét
az tizemeltetéshez kapcsolódó problémfü kęze|éséhęz, a szfüséges anyagok
megrendel éséhez, és kifi zetés éhez az óvodatitkaľ kéľi me g.

3. Lz óvoda szeryezete és vezetése

3.|. Az óvodavezető jogkiiľei' felelősségei

3.1.1. .Äz ővodavezető

3. 1 . 1 . I . Az intézmény v ezetőjéĺek kinevezési rendj e :

o Azintézmény vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat
Képviselő-testiilete pá|yázat Íújźn bizza meg a koza|kalmazottak jogál|ásarő| szőIő
1992 évi ĐoilIl. tv. és aI38|I992(X.8.) Korm. végľehajtási ľendelet és a2011. évi
CL)oilX tv. fi gyelembevételével.

o A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének megbízásakoľ véleményezési jogát a
koza|ka|mazottí jogviszony, ill. munkaviszony keľetében foglalkoztatottak
(a|kalmazottak) közössége gyakoľolja. Abban az esetben foglal źt||ást, hogy támogatja-
e apá|yaző vezetói megbízásáú.

o A nevelőtestiilet előzőekben alakítja ki véleményét a páLyźnő éita]l' benyújtott vęzetési
progľamľól, melyet ismeľtetni kell a döntéshozatal előtt.

o A Nkszt. 67. $ (1) bekezdésében taIáIhatő az iĺtézményvęzetői megbízźs
feltételrendszere' és ennek 3. szźlm.ű mellékletében felsorolt iskolai végzetíség,
szald<épzetts é g elő íľás a.

o Az Nkszt. 69. $ (1)-(6) sorolja fel a köznevelési íntézmény vezetője hatáskörébe
rendelt felelősségeket, jogkĺiľöket és jogosultságokat.

3.L.|,.2. Azintézményvezető munkájának a nevelőtestület, illetve a szülői kłiztisség által
történłj éľtékelésének elj árásrendj e :

Nkszt. 69. s (4) A nevelési-oktatási intézmény vezetöjének munkáját a nevelö-testtilet és a
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sziilök közössége a vezetői megbízástnak második és negyedik évében szeméIyazonosításľa
alkalmatlan kérdöíves felmérés alapjaĺ értékeli. Az országos pedagógiai-szakmaí ellenörzés
az intézményvezetö munkájĺának ęllenörzése és éľtékelése során a kérdöíves felmérés
eređményét is figyelembe veszi.
Az tires értékelő kérdőív kiosaásáért és begffitéséért, a nevelőtestiileti és szülők közössége
által kit<iltott felmérő lapok kiértékeléséért az óvodában mfüödő munkaközösség vezetője
felel. Az értékelő kérdőív megtaláIhatő azBgyebek fiiggelék második csatolmányaként.

3'1.2. Az ĺívodavezető a|apvető felelőssége, feladatai: |részletes feladatait munkakörí
leírása tartalmazzaJ

Az óvodavezető az intézmény egyszemélyi felelősségu vezetője, tevékenységével felelĺís az
óvoda szakszeru és törvényes mfü<idéséért.
Alapvető feladata a pedagógiai iľanyítás, szemé|yzeti-munkáltatőí, gazďálkodási és tanügy
igazgatási feladatok el látás a.

Felelősségi kĺjrében gonđoskodik a nevelő-okÍató munka tźlĺgyí, személyi és szęrvezeti
feltételeiről.
Végľehajtja a Jőzsefvźrosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete és polgármestere _ mint
munkáltató á|ta| meghatározott feladatokat, közľemfüödik a fenntaľtói döntések
előkészítésében.

o Előkészíti, megszervezí az óvoda pedagógiai programjának elfogadását, elkészítivagy
elkészítteti, nevelőtestiileti dĺjntésre előterj eszti a progÍam tervezetét, majd a szülői
szewezet véleményezésí jogát biztosítva a nevelőtestiilettel elfogadtatja.

o Elkészítí az éves munkatervęt és azt a nevelőtesttilettel elfogadtatja.
o Előkészíti, akua|izálja, illetve ęlkészítteti azíntézmény belső szabáIyzatait.
o Előteťesai a hźľ;irenđet, sZMsZ-t, gondoskodik annak megvitatásaról és

egyetéľtés sel való elfo gadásĺĺľól, j óvahagyásról.
o A nevelőtesttilet véleményének figyelembevételével megszervezi az óvodai

csoportokat.
. osszehangolja és jóváhagyja a csopoľtok napirendjét.
o Táiékozódik, majd javaslatot tesz az óvoda nyári és téli sziineteltetéséhez' a nevelés

nélküli munkanapok tatalmának megszerv ezéséhez.
o Megszewezi a gyermekek óvodai felvételét. Felvételi és előjegyzési naplót vezet.

Naprakész en v ezeti az őv oda törzskĺinyvét.
o A gyermekek nevelésével kapcsolatos, a jogszabályokban meghatározott feladatainak

eleget tesz.
o Gondoskodik a nevelőtestiileti éľtekezletek megszervezésétő|, biztosí$a a

nevelőtesttileti d<jntések megfelelő előkészítését, aZ intézményen belüli
infoľmációárarr]ást.

o Biztosítja, hogy valamennyi nevelő megismerje a legfontosabb központi és óvodai
dokumentumokat, ellenőrzi ezek előírásainak érvényesiilését, a nevelőtesttileti
hatát ozatok vé gľehaj tás át.

o Támogatja az óvodapedagógusok teľvszertĺ és folyamatos önképzését, elősęgiti az
rij ító és korszeľĺĺ törekvések kibontakozását.

o Biaosítja az óvodapedagógusok kötelező továbbképzésének teljesítését a
továbbképzési progľam és beiskolázási tervben elfogadottak szerint.

o Ellenőrzi a nevelőmunka színvonalának és eredményességének alakulását.
o A vęzetők és felelősĺjk beszámolói a|apján nevelési év végén rendszeresen, valamint a

munkatervben meghatározott alkalmakkoľ kültin is éľtékeli, illetve értékelteti a
nevelőtęstület munkáját, az éľtéke|ést velfü elfogadtatj a.
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o Biztosítja a munka-és ttizvédelmi előírások bętaľtásat.
o Biztosítja és megszewezi a gyermekek ľendszeres egészségügyivizsgźiatát.
. Felel a gyermekbalesetek mege|őzéséért,
. Felel a nemzeti" hagyományőtzo és pedagógiai progľamban eIőírt ünnepek,

iinnepélyek méltó megszervezéséért,
. Felel a gyeľmekvédelmi feladatok megszervezéséért,
o Yezetőtaĺsaival meghatározott munkamegosztás szerint ellenőtzí a munkatarsak

munkáját.
o Szewęzi a szülői közösséggelvaló kapcsolattaľtást.
o Felel a pedagógus etika normáinak betartásáért ésbetartatásáért.
o Gondoskodik mindazon feladatok végzésérő|. melyet jogszabáIy, illetve a fenntartó

önkoľmany zat az intézményv ęzető hatáskĺjrbe utal.

3.1.3. Személyzetĺ - munkáltatóĺ feladatokat lát el:

o Elkészíti az ővoda munkaerő-gazdáIkodási tervét, annak alapjan a betĺiltetlen
áll ás okľa p áLy źnatot hirdet, és leb onyo |ítj a a p źlLy ázati elj ĺíľást.

Külön jogszabályban előíľt feltételek szerint kinevezi az óvoda dolgozóit,
gyakorolja felettfü a munkáltatói jogköľt.

o Elkészíti, az ővodavezetőségével és az ővodapedagógusokka| egyeńeti a nevelők
és a kiilonböző felelősök munkaköri leírását, és ha szfüséges módosítja azokat,

o Elkészíti a dolgozók munkabeosztását.
. Lefolýatja az alkalmazottak foglalkoztatására, élet-és munkaköľülményeiľe

vonatkozó dönté s eknél j o gszab ál y áIta| e|őírt e gy eńeté s eket.
o Ellenőľzi a do|gozók munkaviszonyźxaI kapcsolatos nyilvantartások vezetését.

o A dolgozókkal és a gyeľmekekkel kapcsolatos informáciőkat az adatvéde|mi

tĺirvényrendelkezései szerint megőtzí.
. Gondoskodik a munkafegyelem és a tĺirvények megtartásźrőI, a munkaviszonyźft

vétkesen megszegő dolgozók tĺirvényes felelősségre vonásáľól.
. Gondoskodik a szal<ĺrĺai ellenőľzésehóI, az egyes a|ka\mazottak munkájának

éľtékeléséľől, egyĹittmfüödik az ellenőľzést végző külső szakéľtővel,
szakfelüsvelővel.

3.1.4. Ügyintézés, tanügyi nyilvántaľtási feladatok:

. Szewezi az ővodaiigyviteli munkáját a mindenkoľi éľvényes jogszabźiyok szerint.

. Folyamatosan figyelemmel kíséľi a központi és helyi oktatáspolitikai
intézkedéseket, ezekről naprakészeĺ tájékoződik és intézkedik a jogszabályok

nevelőtestiiletben való megismeľtetéséről és vé gľehaj tásáról.
o A hivatalos ügyintézési hatríľidőn beliil válaszol a hozzá érkezett gyermekeket,

sziilőket és a k<jzalka|mazottakat &into kérdésekľe.
o Biztosí tja az adatszo|gttltatási kötele zettség telj esíté sét.

o Az ővodtlhoz érkező ügyiľatok naprakész iktatásáról gondoskodik, és megszeruęzi
azok mesfelelő határidőn belül tciľténő e|íntézését.

o Gondoskodik az kattári terv elkészítéséről a szabáIyok szerinti iratkezelés
érdekében, elrendeli és el l ęnőľz i az ir atok selej tezését.
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3.1.5. Műkiidéssel, gazdálkodással és ktiltségvetóssel kapcsolatos feladatok:

. Felelős az intézmény ktiltségvetésének tervezéséért' végrehajtźsáért, betartźsáért,
fele| az ezzel osszęfiiggő beszámolók, mérlegek valós tartalmáért.

. Felelős a normatíva igénylés és elszámolás feladatainak e||átásáért, a
jogszabáIyokban meghatźttozottak alapján a nyilvántatások naptakész, valós
vezetéséért, a pontcls adatszolgáltatáséľt, a határic1ők betartásáért.

o A fenntartó jóváhagyása utiín az e|fogadott e|őirźnyzatok alapján szervezi meg a
munkát.

o Felelős a Józsefuárosi IntézÍnénymiiködtető Központ vezetojéve| egyutt a
karbantartásitervelkészítésééľt,végrehajtźsáért.

o Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretébeĺ az intézmény takaľékos
gazdá|kodásaĺól.

o Évente beszámol a költségvetés teljesítéséről a fenntaľtó, illętve a belső
szab źiy zatok ľendelkezé sei szeľint.

. Gondosarl orzi, és takaľékos gazdálkodással gyarapitjaintézménye vagyonát.
o Biztosítja, hogy a költségvetési szerv miĺködése és gazdźt|kodása sorián megfeleljen

a gazdaságo s ság, hatékonyság és eredményessé g kĺlvetelményeinek'

3.1.6. Közvetlen munkakapcsolatok:

Az óvodavęzeto vezetési fęladatait az óvodavezető helyettessel együtt gyakorolja. A
munka és felelősség-megosztásról munkaköri leírásban rendelkeznek. Helyettesével
közösen elkészített rend szeľint tartőzkođik az óvodában. EgyĹittesen felelősek azért,
hogy intézkedéseiket összehangolják, minden lényeges eseményről, ügyről egymást
kĺjlcs<jnösen tái ékoztassák.

3.1.6.1. Az óvodán beliil: a szakmai munkaktiztisségekkel
3.1.6.2. Az óvodán kívĺil:

afenntaľtóilletékesvezetőjéve|,bizottságaiva|,
a Polgáľmesteri Hivatal ugyosztá|yaival, irodáival, a sziilői szervezetekkel,
a sziilőkke|, az ővoda érdekében létrehozott a|apítvány kuratóľiumával,
a keľĹiletben miĺködő többi közoktatási, kulturális, szociális intézménnyel,
apedagőgiaiszal<rnaiszolgáltatástvégzointézetekkel,
az ővodát támogató helyi taľsadalmi szeľvezetekkel,
az önkorm źnyzati gazdasági tarsaságokkal.

3.2. Az óvodavezető.helyettes j ogktiľeĺ, felelősségei

3.2.I. Az ővodavezetłĺ - helyettes az óvodavezető akadá|yoztatása esetén korlátozott
jogkĺirben _ el nem ha|aszthatő tigyek intézésével _ ellátja az ővodavezető he|yettęsítését.
Az ővođavezetó taÍtős távollétében teljes jogkönel helyettesíti az ővođavezetot. Tartós
távollétnek minősül a két hetet meghaladó távollét.

3.2.2. Közremfüödik:
o a nevelőtesttileti és alka|mazotti éľtekezletek előkészítésében.
o megrendęlések előkészítésében
o költséevetés előkészítésébęn"
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. |eItźrozás, selejtezés és értékesítés bonyolításában'
o az ővođai hagyományok őtzésével, az tinnepélyek szervezésével kapcsolatos

fel adatok ęIlátásźlb an'
o ha egY gyeľmeket veszélyeztető tényľől éľtesül, a gyermekvédelmi felelőssel

tésú. v esz az esetmegbeszéléseken,

3 .2.3 . KcjzvetlenüI v é gzí:
. szewezi és iranyítja az óvodai nevelőmunkát kozvetlęnül segítő dolgozók

(dajkák) munkáját,
o ahelyettesítés-kije1<j1ését,
. a szabađságolási teľv elkészítését névre szólóan,
o éves munkaidő beosztás elkészítését,
o hęlyęttesítések és tulórák nyilvĺíntaľtásanak ellenőrzését,
o belső ellenőľzések ellátását

3.2.4. Felelős:
o ahźni továbbképzések szervezéséért,
o (amennyibęn működik) a szakmai munkakcjzösségek múk<jdési feltételeinek

biztosítźsáért,
o a szülői munkaközĺjsség múködésének segítéséért,
. apedagőgiai munka ellenőrzése során gondoskodik a dajkak ilyen iľanyú

munkáj anak ellenőrzéséről, a helyettesi fęladatot ellátó óvodapedagógusok
munkáj ának ellenőrzéséľől.

Részletes feladatait munkaköri |eírásatarta|mazza, melynek mintája jelen fiiggelék részét
képezi

3.3. A vezetők ktiziitti feladatmegosztás (óvodavezető' helyettes)

o Közvet|en, az előforduló ügyektől fiiggően azonna|i megbeszélés folytatható,
o Rendszeľesített foľmája a csoporttólfiiggetlen munkarend napjĺín tevékenykednek
o A munkáltatói jogokat a 2012, évi I. tcirvény a Munka törvényk<ĺnyvéről @.; Irĺt.;

szabáIyozza, melyet a 1992. évi )oilI. törvénnyel egybe szeľkesztettek és a 1992. évi
)ooilI. Törvény (Kjt.) és végrehajtási ľendeleteit figyelembe véve, az ővodavezető
gyakoľol egyszemélyi felelősséggel.

o Azintézmény ęgy szervezeti egységbő| áI|, melyet azíntézményvezeto egyszemélyi
felelősként vezet.

o K<jznevelési intézmény vezetője: A nemzeti kĺlznevelésről szóló ttirvény 68. $ (1)
bekezdése szerint

o Yezeto beosztások:
o Yezető beosztásúak: munkaközösség vezetok
o Alkalm azotti közösség : az őv o đábarl fo gla|koztatott valamennyi k<jzalkalm azott.
o Az óvodai feladatokat ellátó szervezeti egységek szak'rnai szempontból ĺjnállóak,

tevékenysé gfü et a ráj uk vonatko zó j o gszab źiyok, szakmai el ő írás ok a|apj źn látj źk e|.

o A jogszabáIynak, szakmai előíľásoknak megfelelóen az iĺtézményeĺ belül elkülönült
feladatuknak megfelelően részleges önállósággal, ill. sajátos feladatokkal és
j o go sítvĺĺnyokkal rendelkezik :

- óvodavezető-helyettes
- nevelőtestület,
- munkakĺjzösségek



- pedagógiai asszisztensek
- dajkák,
- takarítók
- óvoda titkár

A közalkalmazotti közösség tagjainak ľészletes fe|adatait a fiiggelékben csatolt munkaköri
leíľás minta tarta|mazza.

3.4. Az ĺívoda pedagógusok kiitelességei és jogai

(1) A Nkszt. 62.$ (1) tartaImazza a pedagógusok alapvető feladatait, és a neveléssel,
oktatással kapcsolatos k<itelességeit.
(2) A gyermekek testi-lelki egészségének fejlesztése, megóvása érdekében tegyen meg
mindent eľőfeszítést; felvilágosítással, munka- és balesetvédelmi előírások betaľtásával és
betartatásźĺval, a veszélyhelyzetek fe|tźrásávaI és elhaľításával, a szÚ'lő _ és szfüség szeľint
más szakemberek _ bevonásával.
(3) A gyermekek, a sziiiők és munkatĺíľsak emberi méltóságát, és jogait maradéktalanul
tiszteletben tartva végezze munkáját, és a panaszkeze|és belső rendje szerint tegye meg
intézkedéseit.
(4) Tegyen meg mindent önképzéséén, és minden év marcius 10-ig íľásban adja Ie az
intézményi pedagógus-továbbképzésiterv elkészítéséhęztovábbtanulási, képzési szĺĺndékát. A
helyi pedagógiai programban előíľt követelmények szeľint igazodjon képzettsége az
iĺtézmény magas abb színvonalú c élj ainak e|& éséhez.
A hétévenként |ega|ább egy alkalommal _ jogszabá|ybarl meghatározott _ továbbképzés
elmulasztása esetén munkaviszonya megsziintethető alkalmatlan jogcímen felmentéssel.
A Pedagógus II., Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. fokozatból eggyel alacsonyabb
fokozatba kenil visszasorolásľa, aki önhibájából nem teljesíti a pedagógus-továbbképzésben
történő részvételi kcitelęzetts égét, vagy sikertelenü|' vízsgazik.
(5) A helyi pedagőgiai programban, szMsz-ben és valamennyi pedagógiai, iigyviteli és
jelentések valódiságához sztikséges adminisztratív feladatait maradéktalanulteljesítse.
(6) Pontosan és aktívan vegyen tészt a nevelőtestiileti éľtekezleteken, fogadó órákon,
tinnepségeken és intézményi ľendezvényeken, melyeknek időpontjait az éves munkaterv
szerint taľtsa számon, készĹiljön fel, illetve szęrvezésébe, sikeres lebonyolításába is aktívan
kapcsolódjon be.
(7) Az éves munkaterv Eseménynaptáľ címsző alatt felsorolt feladataiból köteles kivenni a
részét, avźilalt szervezést ellátni, beszámolni eľedményéről a nevelő testiiletnek.
(8) Kĺlteles megőrizni a hivatali titkot amely munkája során jutott fudomásĺíľa a
gyermekekkel, kollégĺĺkkal és szülőkkel kapcsolatosan akkoľ is, ha már munkaviszonya az
intézményben megsziínt. Ebben e|igazodást azi|l{t.8.$ (4) bekezdése ad. Elvĺĺrhatő,hogy az
óvónő hivatásához mé1rtő magatartźst tanúsítson épületen kívtil is, amelyĺrek értelmében nem
séľtheti munkáltatója jó hírnevét, jogos gazdasági éľdekét, vagy a munkaviszony célját
veszé|yeztető módon nem cselekedhet. {Mt. 8.$ (1)-(3) bekezdés}.
(9) A gyermekek érdekében egyúttmfüödik munkatĺĺrsaival, más intézményekkel.
(10) AZ ővodavezetővel e|őzetesen egyeztetett kapcsolatokat épít ki, és ápol a mfütjdés
minőségének előmozdítása érdekében.
(11) Heti teljes munkaidejének 80%-át köteles (kötött munkaidő) az intézményvezetó á|ta|
meghatározott feladatok ellátásával tĺilteni az ővőĺő. ovodában a kötött munkaidőt (32 őra) a
gyermekekkel való kĺizvetlen, teljes óvodai é|ętęt magábarl foglaló foglalkozásra kell
fordítani. A teljes munkaidő fennmaradó részében az e|őkészító, nęveléssel-oktatással
összefüggő egyéb feladatokat, gyermekfelügyeletet, továbbáeseti helyettesítést is el kell látni.
E munkanak tésze a gyermekek teljesítményének értékelésę, minősítése is Az
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intézményvezető jogosl\t az arányos és egyenletes felađatelosztást biztosítani a nevelőtestĹilet

tagsai kĺizött.

3.5. A nevelőtestiilet hatáskörébe tartozó ügyek

A Nevelőtestiiletet: az ővodapedagógusok alkotjfü. A nevelőtęstĺ'ilet szerepéről, jogairól a

Nkszt. 70. $ ľenđelkezik.
(1) A nevelőtestütet ktilĺin jo gszabáIybanmeghatározott jogosítvanyokkal renđelkező testiilet,

amely a nevelési intézméĺy pedagógusainak köz<issége, nevelési kérdésekbeĺ az iĺtézmény
legfontosabb tanácsadó és hatráľoző szewe. A nevelőtesttilet tagtra az óvoda valamennyi
pedagógusa.
(2) A nevelőtestület nevelési és oktatási kérdésekben) az intézmény működésével kapcsolatos

ügyekben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kéľdésekben

döntési, egyebekben véleményező és j avaslattevő j ogkĺiľrel rendelkezik.
A nevelőtestület tagjainak részletes feladatait a fiiggelékben található munkaköľi leírás minta
tartalmazza.
(3) NevelőtestĹilet döntési jogkĺĺrébe tartoző ügyek:

o pedagógiai progľam elfogadása
o SZMSZ elfogadása
o Intézményi éves munkaterv elfogadása,
o Azintézméĺy munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,
. Továbbképzési pľogram elfogadása,
o Nevelőtestiilet képviseletében eljáró pedagógus kivźiasztása,
o Házirend elfogađása,
o Fe gyelm ezési, jutalmazási szabályok intézmény i ľendj e, panaszkezelé s,

o Szolgáltatások, rcĺdezv éĺyek, pľogramok beépítés e az intézmény rendj ébe,

o Intézményvezetői páIyźnathoz készített vezetési pľogrammal összefuggő sza\<nai

vélemény tarta|mtnak elfo gađás a
o Jogszabá|ybaĺ meghatátozott más tigyek

(4).A nevelőtestület véleméný mondhat, illefue javaslatot tęhetaz alábbi kérdésekben:
o A nevelési-oktatásiíntézmény műkodésévelkapcsolatos valamennyi kérdésben,
o A'z. intézmény benńźľ;ásí és fejlesztési terveinek eIképzelésében,
. óvodavezető-helyettes megbízása elót1, illetve a megbiztts hatáľozott idő előtti

visszavonása előtt.
o Ktjltségvetésben szakmai célokľa rendelkezésľę

felhasznźitts anak me gferv ezéséb en,

ál1ó pénzeszkozok

o Csoport- és csoportbeosztásľól az ővodavezetői dontés előtt, ha nincsen szakmai
munkaközösség,

o További e gyéb j o g szabáIyban meghatźr ozott tigyekben.

Az óvoda egységes szervezeti rendszerĺí intézmény, melyet az intézméĺyvezető vezet, és

amelyben elkülönült szęrvezeti egység nem mfüödik.
A nevelőtestület hatásköľének gyakoľlási jogát fenntaľtja, jogszabáIyban biztosított
hatáskĺjreinek gyakorlási j ogát nem ruhźzza át.

3.6. Szakmai munkaktiztisség miĺktidésének ľendje (Nkszt. 71 $.):
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A szakmai munkaközösséget azonos szakĺlai feladatok e||źtásźna hozzźk létľe az
óvodapedagógusok.
(I) 

^z 
intézményben legalább cit peđagógus hozhat létľe szakmai munkak<jz<jsséget. Egy

nevelésĹoktatási intézményben legfeljebb tíz szakĺnai munkaközösség hozható létre.
(2) A szakmai munkaközösség részt vęsz az intézsnény szakmai munkájának írźnyításźhan,
tervezésében, szervezésében és ellenőrzésben, osszegzo véleménye figyelembe vehető a
pedagógusok minősítési eljaľásában.
(3) A szakmai munkaközĺjsség vezetője akkoľ is ľészt vęsz a belső ellenőrzés folyamatában,
ha nem köznevelési szakéľtő.
(4) Amennyiben kęriileti szinten más intézményeknél is mfüödík hasonló munkaközösség, a
pedagógusok kezđeményezhetik intézménykcizi munkaközösség létrehozását is.
(5) A szakmai munkaközĺĺsséget munkaközcisség vezető fuźlnyitja' akit a munkakcizösség
véleményének kikéľés év e| az intézményvęzęto bíz meg, legfeljebb öt évľe.

3.7. Gyermekvédelmi felelős feladatai:

(1) Az óvoda gyermekvédelem feladatairól és a gyámügyí ígazgatásrő|, az 1997. évi XXXI tv.
és az ezt módosítő 2002. évi IX. törvény a|apján készült helyi nevelési program az
irźnyadő, amelynek rcjvid távú feladatait az ővodaéves műkĺjdési terve tarta\mazza.
(2) A gyermekvédelmi ellátás és családtámogatás jogszabá|yi hátterét a családok
támogatásáról szóló 1998' évi LĐO(IV. tĺirvény tarta|mazza.
(3) Az intézmény vezetője gondoskodik a gyermekvédelmi felęlős munkájához szfüséges
feltételekÍől.
(4) A nevelési év kezdetekor a szülői faliújságon kifiiggesztve tájékoztatni kell a szülőket a
gyeľmekvédelmi felelős nevéľől, ill. hol és mikor érhető el.
Ugyanilyen formában a gyeľmekvédelmi feladatokat ellátó Szociális és gyeľmekjóléti
ellátással foglalkozó intézményekľől, a Budapest Fővĺíľos Kormanyhivata|án belül mrĺködő
Gyámhivatal címĺől és telefonszámaÍő| is ki kell függeszteniatájékoztató információkat..
(5) A gyermekvédelmi felelős amennyiben a gyeľmeket veszéIyeztető okok pedagógiai
eszközĺjkkel nem oldható meg, segítséget kér a Jőzsefvárosĺ Családsegítő és Gyeľmekjótéti
Kiizpont munkatáľsaĺtĺól (JCsGyK) vagy a veszély nagyságátől fiiggően a Gyámhivatal
munkatĺíľsaitól, és nyilvántaľt ést vęzet a v eszé|yeztetett gyermekekľől.
(6) Kapcsolatot tart az ővodavezetó á|ta| kiépített, gyeľmekvédelmi törvényben előíľt
iĺtézményí rendszeľ a|ka|mazottjaíval: védőnő, háziorvos, pedagógiai szakszo|gá|at
munkataľsai, szakértőíbízottság munkataľsai, óvodĺĺk, iskolák, rendőrség, gyámlĺvatal.
(7) Szakmai munkáját a pedagógiai pľogramban és munkaköľi Ieírásában foglaltak szerint
végzi.

3.8. A nevelő.oktató munkát kiizvetlenůĺl segítők feladataÍ (dajka, óvodatĺtkáľ,
pedagógiai asszisztens, takarítĺó stb.)

3.8.1. Dajka: A Nkszt. 66. $ szerint:
a) rendelkeznie kell az e|ł5írt iskolai végzettsé,ggel _ dajkaképzo,-
b) btintetlen előélettĺ és cselekvőképes legyen.

Btintetőj ogi védelem szempontj ából közfeladatot ellátó személy.

3.8.2. Pedagĺógiai asszisztens
A Nkszt. 66. $ szerint:

o rendelkeznie kell azelőírt iskolai végzettséggel
o btintetlen előéletű és cselekvőképes legyen
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Btintetőj ogi védelem szempontj ából közfeladatot ellátó személy.

1.8.3. Intézményi ĺóvodatitkár
ovodatitkár: Az óvođavęzętóhozközvetlenül beosztott igyintéző, feladatait munkaköri
leírása hatáĺozzameg,
Az intézményi titkar, a nevelőtestĹilettől, pedagógiai asszisztenstől és a dajkĺák, valamint a
takarítóktól elkĹilöntilt fęlaĺlattal ľęnĺlęlkęzŕĺ krizalkalmazott, akinek fęladata ęlsősoľban az
óvoda rendeltetésszeľú működéséhez szolgá|ő feltételek biĺosítása (funkcionális
fe1adatk<jrĺjk). Részletes feladatát a fiiggelékbenta|á|hatő munkaköri leírás minta tarta|mazza.

3.8.4. Takaľító

Nkszt.66 $ szeľint
Btintetlen előéletrĺ és cselekvő képes legyen

Btintetőj ogi védelem szempontj ából közfeladatot ellĺító személy

A Nkszt. 2. szám,Ú melléklete hatátozza meg a nevelő-oktató munkát segítő a|ka|mazottak
ťlnanszítozottlétszámźú., ahol a pedagógiai asszísńens munkakcjr, finanszíľozoÍtlétsztĺmkéĺlt
jelenik meg.
A munkaktjr ellátásahoz olyan iskolai végzettségre, képesítésre van szfüség, amelyet a Kjt.
61. $-ának (1) bekezdése a ťĺzetési osńáLyba soroláshoz eloíľ. (oKJ 521400100000000
középfokú képesítés, D fizetési osztály)
A pedagógiai asszisztens 4 nevelő-oktató munkát könetlenül segítő munkakörbe tartoző
koza|ka|mazott, fizetési fokozatźnal, maximum C - F osztályba sorolható munkakc'r, amellyel
egyenlő szźmt munkanap pótszabađs ág ját a számára.
Elktilönült feladatuk a|apján a dajkfü és pedagógiai asszisztensek, takaľítók szewezeti
egységnek nem minősiilő és cinálló jogosítvanyokkal nem rendelkező közösséget alkotnak.
Részletes feladataikat az sz}ldsz fiiggelékében elhelyezett munkaköri leíľás minta
taĺta|mazza.

3.8.5. Gondnok

A gondnok nem képezi az a|kalmazotti kĺizösség tészét.
Az óvoda mfüĺjdését segítő szakalkalmazott, akinek munkáltatója a Józsefuĺĺľosi
Intézménymfüödtetési Központ vezetóje.
Feladatait a fiiggelékben elhelyezett munkakĺiri leíľása alapjźn' a Mesepalota Napközi
otthonos ovoda a|apítő okiratban renđezętt területén végzi, az ővodavezető közvetlen
irźnyítźsa mellett.
Munkaidej étazintézmény területen vezetett jelenléti íven vezeti, amely a|apjtni||etményétaz
intézménymfüddtetési központ v ezetoje rendezi.

3.9. A szülőĺ szervezet részére a jogszabályi előírásokon felül biztosított jogok

Az óvodai szülői szewezet: a SzĹilők Yźiasztmźnyi Testiilete
(1) A szülői szewezęt đönt saját mfücjdési rendjéľől, munkatervének elfogadásaról,
ti sztségviselőinek megv áIasńásfu őI.

(2) A szülői szęwezetvéIeményezésĺ jogot gyakorol:
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a) A szervezeti és működési szabźiyzat elfogadása előtt avezetőkés a szülői
munkaközösségközöttikapcsolattartásmőđjátszabá|yozőrészében,

b) Az ővođa és a család kapcsolattaľtási ľenđjének kialakításában,
c) A szo|gáItatások megľendelésében
d) Kĺizĺjs ľendezvények szetvezésében
e) A gyermekek jutalmazásának, fegyelmi és kráľtérítési felelősségének, az

intézmény kĺĺrtéríté s i fele lő s s é gón ek haziren đi szab źly ozás a kérdé s éb ęn.

(3) Az ővodavezető nevelési évenként legalább egyszet összehívja a testületet, ahol hivatalos
tájékoztatást ad a munkáról és feladatokľól, megha||gatja a sztilői szeĺvezet véleményét,
javaslatait.

3.10. A belső helyettesítés ľendje

(I) Az óvodavezetłĺ akađá|yoztatása esetén az ővođavezető - helyettes helyettesíti a2. $ 4.
pontj ában foglaltak szerint.
(2) Az intézményvezető tartős távolléte esetén a helyettesítés ellátása fęnntartói intézkedés
a|apján töľténik.
(3) Az intézményvezető és óvodavezető-helyettese egyidejti távolléte esetén a helyettesítés az
intézményvezetőá|ta|írásbanadottmegbízásalapjźnttiľténik.
(4) A (3) bekezdés szeľinti megbízás hiĺĺnyában azíntézményvezeto a legmagasabb szolgálati
idővel ľendelkező,határozat|an időľe kinevezett pedagógustbízhatja meg. Intézkedési jogköre
az intézmény mfüödésével, a gyeľmekek biztonságának megóvásával tisszefüggo azonna|i
döntést igénylő tigyekľe terjed ki beszámolási kĺjtelezettsége mellett.

(5) A reggel 6,00 őrátőI 7,30 őráíg, ill. 16,30 őtátő| 17.30 őraĺg terjedő iđőben avezetők
helyettesítésének ellátásában közremfüödnek a munkaľend szerint ez időben munkát végzó
óvodapedagógusok is megbízással.

4. Kapcsolattartás rendje

4.|. Avezetés és a feladat ellátási helyek kapcsolattartásának rendje

A Mesepalota Napközi otthonos óvoda kapcsolattaľtási rendje megegyezik a szervezeti
felépítésben źlbtźľ;olt belső infoľmációs és kommunikációs folyamatokkal. [l.7. Az óvoda
s z e rv e z e t i fe l ép ít é s e é s kap c s o l at t ar t á s i r e ndj e J

4.2. A kiizalkalm azotti köziĺss ég v ezetők kap csolattaľtás ának rendj e

(|)Az óvoda nevelési egységei köĺi rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkateľv szeriĺĺt
ütemezett nevelőtestii|etí értekezleten, illetve a rendkívtili nevelőtestĹileti éľtekez|eten valósul
meg.
(2)Nevelőtestiileti értekez|etet kell tatani :

oA nevelési program és módosítása elfogađásána,
o A szervezeti és mfüĺjdési szabályzat,va|amint módosítása elfogadásźra,
oA nevelési év ęlőkészítésére, a munkaterv elfogadásĺĺľa,
o Az óvoda éves munkájanak értékeléséľe, egyéb átfogó elemzések, értékelések,

beszámolók elfogadására,
o A nevelőtestület képviseletében elj áró óvodapedagó gus kiv áIasztásár a,
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o A hź.r;ir end elfo gadásaľa,
o Az ötéves pedagógus-továbbképzési terv elfogadásaľa,
o Az ővodavezętői pźiyáztatáshoz készitett vezetési programmal ĺisszefliggő szakmai

vél emény |<la|akitásár a,
oA nevelőtestiilet véleményének kikérésére a vezető-helyettes megbízása, illetve a

megbízás visszavonása előtt, az ővodapedagógusok kiilön megbízása előtt,
oA nevelési tarrácsadő vagy a szakértói és rchabilitációs bizottsóg megkeresésére a

hetedik évet betöltött gyermek újabb nevelési évének megkezđéséhez
szĹikséges egyetértés megadásaľa,

. Jogszabályban meghat ár ozotr. esetekben.
(3) Rendkíviili nęvelőtestületi értekezlętet kell tartani, ha:

o Az óvodavezető összehivja,
o A nevelőtesttilet egyharmada kéri,
o Szülői szewezet kezdeméĺyezi, akkor, ha a kezdeményezést a nevelőtęstiilet

elfogadta.
().Az alka|mazotti közösség értekez|ęte biztosítja a szahnai munkát végzo
óvodapedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetleniil segítő dajkak, pedagógiai

asszisztensek, takaľítók és az óvodatitkar e gyiittműkĺjdését.
(5) Alkalmazottí éľtekezletet kell tartani:

o A közoktatásról szóló törvényben meghatározott fenntaľtói dĺintések előzetes
véleményezéséte, amelyek az ővoda megsziintetésével, átszervezésével, feladatának
megvźitozásával, nevének megállapításáva|', költségvetésének meghatározásával és

módosításáv a|, v ezetoí megbízással kapcsolatosak.
(6) A dajkak munkaértekezleteit az ővođavezető-helyettes hívja ĺjssze az éves munkaterv
szerint. Rendkíviili esetben az ővodavezető engedélyével hívható össze.
(7) Az egyes tervezési időszak feladatait a csopoľt pedagógusa rendszeľesen megbeszé|i a

csoportjába beosztott đajkájáva| és a pedagógiai asszisztenssel.
(8) A nevelőtesttilet és az a|kaImazotti ktizösség értekez|etét az ővodavezető hívja ossze az

iĺtézméĺyvezetőípá|yázatta|kapcsolatosértekezletekkivételével.

4.3. Avezetőkés a szülőĺ szervezetközötti kapcsolattaľtás rendje

4.3. 1.A szülői szervezettel való együttműkiidés szerv ezésez

Az óvodavezető fe|ađata. Az ővođavezető és a szülői szęrvezet képviselője az egyittműködés
tarta|mát és formáját az ővodaí munkaterv és a szĹilői szervezet munkapľogľamjának
egyeńetésével állapítjĺák meg. A szülők szervezętéĺek mfüödési feltételeinek biĺosításźrő| az

óvodavezető-helyettes gondoskodik.

(1) Jogszabály rendelkezése a\apján véleményezésijogot gyakorol a szervęzeti és múködési
szabá|yzat szerint a szülői szervezet.
(2) Az óvodai szinttĺ sziitői szewezet (munkaközösség) vezetójéveI az irtézményvezetó, a
csopoľtszinttĺ ügyekben a csopoľt szülői munkaközösségének képviselőivel az

óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus terĹiletét meghaladó ügyekben az
intézményv ezető - he l yette s taľt kapc s o latot.
(3) Az óvodai szinnĺ szülői szewezet vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestiileti ülés azon

napirendi pondainak taryya|ásához, arlely ügyekben j ogszabáIy vagy azintézmény Szervęzeti
és MtĺködésiSzabá|yzataaszúlői munkakozösség részére véleményezési jogot biztosit.
(4) A meghívás a napiľendi pont íľásos anyagának legalább 8 nappal koľábbi źńadásával

torténik.
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Ha a szülői szewezet (k<iztisség) az óvoda működésével kapcsolatosan véleméný
nyilvánított, vaEY a nevelőtestület hatáskörébe tartozó tigyben javaslatot tett, a véleményét és
a javaslat eIőterjesztéséről - 8 napon belülrendkívtili nevelőtestĹileti értekezlet <jsszehívásával
_ az ővodavezeto gonđoskođik.
(5)A szülői szewezet véleményező joggal rendelkezik az ővođa mfüödésével kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
(6) Ha a szülői szewezet a gyeľmekek nagyobb csoportját éľintő kérdésben tźljékozőđru kíván,
a kéľést az ővodavezetőhoz kell címezni. A tźĺjékoztatás megállapodás szerint töľténhet
szőban, vagy írásban. A szóbeli tájékoztatásról emlékeztető késztil, amelynek egy péIdányźń
át kell adni a szülői szqvezet képviselőjének. A szülői szewęzet képviselője tanácskozási
joggal vesz részt a gyeľmekek nagyobb csoportját érintő ügyek nevelőtesttileti vagy egyéb
fórumon tcjrténő tárgya|ásźnál. A meghívásról az ővodavezető gondoskodik.
A gyermekek nagyobb c s op ortj át a házir eĺd határ ozza me g.

4.3.2.Az intézmény és a szülők ktizöttĺ kapcsolat

A szülő kcitelességei és jogai kéľdésében anemzetí ktiznevelésről szóló törvény 72. $ (1)-(5)
vonatkozórcĺdeLkezéseiszabályozzarészletesen.
(1) A szülők az ővodával való kapcsolatukat iĺtézményes formában a jogszabźiyok alapján
létrehozott sziilői szervezeteken (munkak<lzösségeken) keresztiil gyakorolj źk, a hźnirendben
és panaszkezelés rendj ében előírt szabályok szeľint.
(2) 

^ 
szülőkkel történő további kapcsolattaľtást a jogszabályokban és a jelen szabźiyzatbarl

meghatátozott eseteken túl a helyi pedagógiai program (NEKEM pľogram) szabéiyozza.

(3) A pedagógiai pľogľamľól tájékoztatást a szülők a sztilői hiľdetőtáblán (iól Iátható helyen)
kiírva olvashatnak, illetve az e|őre egyeńetett fogadó óra keretében kaphatnak az intézmény
vezetőjétóI.
(4) A szülők szóbeli tájékoztatttsa a szülői éľtekezleteken valósul meg. Ezek rendje az éves
munkatervben és a csoportok munkatervében keriil meghatáľozásra.
(5) A sztilők írásbeli tź$ékoztatásaaza|ábbiakban valósul meg:

. a gyeľmek egyéni fejlődéséről a csopoľtok naplóiban, melynek megtekintése
fogadóóľan történik,

. az intézméĺyi élet kiemelkedő eseményeiről faliújságon,
o a szifüséges aktuális információkÍól faliújságon,
o meghívások _ gyermek jelévelellátott meghívóval,
. óvodánk honlapjĺín.

4.4. Az róvodai tevékenység ellátásában érintett kiiltségvetési és egyéb szervekkel valĺí
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kapcsolattaľtás ľendje

A Mesepalota Napköziotthonos ovoda külsŕĺ infoľmációs és
komľnunikációs rendszere

(I) Az intézsnény gyermekvédelmi felelőse az intézsnény vezetójével együttmfüodve, az
óvónők je|zőrendszerére tźtmaszkodva, kĺizremfüĺidik a gyermekek veszé|yeztetettségének
megelőzésében, és pedagógiai eszközökkel megvalósítható megsziintetésében. Ennek
érdekében kiépített kapcsolatot taľt fenn:

- aJőzsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont,
- aVIII. kerületi Gyĺĺmhivata|,
- A Józsefuarosi Egészségügyi Szolgálat (1084 Budapest, Auľóra u. 22.28.

Telefon: 333-6730 ) szakembereivel.
(2) 

^z 
intézményt a szakmai szervezetekben az óvodavezető képviseli.

Kapcsolatottart a Budapest Fővaros VIII. keľület Jőzsefvźrosi Önkormźnyzat Polgármesteri
Hivatalĺának azon vezętőivel, akik a gyermekek testi és lelki egészségfejlesztésében, az
intézmény működésében, gazdasági és szakmai feladatainake|Iátásában éľintettek.
E tekintetbeĺ az aIźtbbi teľiileteken elsősorban:

o Humán szo|gá|tatási terĹiletekéľt felelős alpol gáľmester
. Jegyző,a|1egyző,
o Humánszo|gá|tatźlsi Bizottság elnöke
o HumánszolgáItatási ügyosztá|y vezetóje
o Humánkapcsolati iroda vezetője
o Családtámogatási iroda vezetője
o Pénzügyi ugyosńźiy vezetője

JI

Bp. Vlll.
Józsefuáros

onkormányzata

Csa|iĺdtámogatási
lroda

Humánkapcsolati
Iľoda

Humánszo|gá|tatásí Ügyosztá|y



o Belső ellenőľzési irođa vezetője
(3)Azegyházakképviselőivelazintézményvezetótaľtkapcsolatot.
(4) Az intézményvezető és helyettese taľt kapcsolatot az óvodai szak-helyettes az óvodai
egészségügyi ellátást biaosító egészségügyi szo|gá|attal, védőnőkkel és gyeľmekorvosokkal.

(5) A felnőtt dolgozók kote|ezo foglalkozás egészségügyi vizsgáLatát a fenntaľtő á|ta| kötött
szerzóđés éľtęlmébęn az Avrőta utcai szakęndęlő tizęmorvosa |átja el. [1084 Buđapest,
Auróra u.22-28.]
(6) Az óvodatitkĺír és az óvodavezetó tart kapcsolatot az é|e|mezést biztosító SoDEXo
MagyaroľszágKft.-vel kötött szerződés értelmébęn aGźzmllvek főzőkonyha vezetőjével.
(7) Az óvodavezető és a megbízási szerződéssel rendelkező gyakor|atvezető
óvodapedagógusok taľtanak kapcsolatot a gyakorlatok koordinálása érdękében az ELTE ToK
sza|<tantraiva1,éstanulmányioszttllyával.

4.5. Táľsadalmi ktiľny ezette| valĺó kapcsolattaľtás

Az ővodźlhozlegkozelebb elhelyezkeđő b<jlcsőde és szomszédos általanos iskola vezetőivel és
képviselőivel paľtneri kapcsolatot taľtunk, és együttmfüödünk annak érdekében, hogy a
bölcsődéből átkerĹilő, illetve az iskolába tttvoző gyermekek beilleszkedését megk<innyítsiik.
(1) Az intézmény vezetoje és helyettese minden hónapban egyszer a Jőzsefvárosban mfüöđő
többi óvoda vezetőivel és helyetteseivel szakĺĺnai tanácskozźls keretében megvitať1a az
intézményvezetéssel kapcsolatos sza7mai, pedagógiai, gazdasági és más mfüödést érintő
kérdéseket.
(2) Az iĺtézményvezető kapcsolatot tart a Jőzsęfuáľosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Szakmai Szo|gźitatő Intézméty ( Józsefuárosi Nevelési Tanácsadó) 1081 Budapest, II. Jĺános
Pál pápa t& 4. telefoďfax: 303-9598; E-mail: nevtan8@chello.hu munkatĺĺľsaival,
kĺjzvetlenüI az ővoda teľületén munkát végzó gyermekpszichológussal, és logopédussal.
(3) A gyermekek fejlesztésének, iskolai életre való felkészítésének, iskolaéľettségének
elbíľálásában szfüség szerint kcjzremfüĺiđő szakszo|gá|at vezetője és az iĺtézményvezeto
állapodik megaz együttmfüödés foľmájában. Ennek soľán:
a./ az óvoda pedagógusai az iskolai életmódľa felkészítő foglalkozáson résztvevő gyeľmekek
iskolaéľettségének elbíráIásźhoz, sziikség ęsetén aszakszo|gálat segítségét veszi igénybe,
b.l az óvoda pedagógusai javaslatot tesznek a szülőknek, hogy gyermekfüet - előzetes
egyeztetés alapján - szfüség esetén vigyék eI avizsgáIata,
c./ aPedagógiai szakszo|gá|at szakęmbeľei részt vesznek az ővodai foglakozásokon, szfüség
esetén külĺjn foglakoznak az érintett gyeľmekekkeI, Az ingyenesen biĺosított szolgáltatások
személyi feltételéről segítségükkel gondoskodunk: logopédus, gyermekpszichológus,
családgond oző szeméIyében.
(4) A Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Taritási Nyelvű Altalános Iskolával, mint közĺjs
épülethasznźiőva| kapcsolatunkat a fiiggelékben elhelyezett egyĹittmfüĺidési megállapodás
szabźiyozza, melyet aJőzsefvtrosi onkoľmányzatKépviselő-testtilete hagyott jóvá.

4.6. .Nemzetkłizĺ kapcsolatok

A nevelési intézmény nemzetközi kapcso|atait oná|lóan alakítja. A nevelési intézmény
kĺjzvetlenül teljesíti a kiilföldi megkereséseket, illetve kĺjzvetlenül küldhet külftjldre
megkeľesést.

5. Létesítmények és helyiségek belső használati ľendje
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5.1.Altalános szabályok

Q) Aztĺtézmény helységeibenpttrt,vagy - létesítő okirata szerint . pźrthoz kötődő szewezet
nem működhet.
(2) 

^ 
helyiségek jelen SzabáIyzattől, i|I, a hér;irendtől eltéľő ľendeltetésri célra töľténő

hasznźiataaziĺtézméĺyvezető előzetes íľásbeli engedélye alapjźntöľténhet'
(3) A gyeľmekek tészétę az ügyeletet ĺjsszevont életkoru szewezésben, a pedagógusok
munkaľendj éhez i gazo dó c sop ortokban bizto sítj uk.
(4) 

^z 
intézméĺy épületében és keľtjében szombaton és vasárnap (egyéb munkasztineti

napokon) v ezetői engedéllyel lehet munkát végezni.
(5) RendkívĹili esetben, azintézményvezető engedélye szfüséges a hétvégi munkálatokhoz.

5.2.Az épůĺlet és helyiségeĺnek használati rendje (épůilet' udvar, kültinbiĺző
csoportszobák, toľnaszoba stb.)

(|) Az épület és helyiségeinek hasznäIati rendjéről, a' belépés és benntartózkodás elváľható
formájaľól, magataľtás źrő| a Mesepalota Napközi otthonos ovoda HtŁirendje intézkedik
(2) 

^ 
nemdohiínyzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásźnak

egyes szabźiyairől szóló tĺjbbször módosított 1999. évi XLII. 4.$ -tlbaĺ foglalt
kovetelményeket a fiiggelékben csatolt DohźnyzásiSzabźt|yzat foglalja magában.

5.3.Egyéb tilalmak

(I) Az épület kulcsainak átadása, megőrzése a Kulcsnyilvríntaľtásban rcgzítettek szęrint
történik. (2) A kulcsok elvesztése esetén bekövetkező záĺcserét a felelősség megá||apítása
utĺĺn a nyilvantaĺásban szeľeplő személy anyagilag köteles viselni.
(3) Az intézméĺy biztonságának éľdekében, a Mesteľkőďot az óvoda vezetője, és az
óvodatitkáľ ismeri, melynek biztonságos őrzéséért egyiittesen felelnek.
() Az épületbe jutás kódját a nyitás és zárás bínonsága érdekében .munkahely váltáskor is
mindenki kĺjteles adatvédelmi titokként kezelni, és harmadik személynek tilos kiszolgáltatni.

6. Az iinnepet megemlékezések ľendje' a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok

(|) Az intézményí megemlékezések, a nemzeti' az ővodai iinnepek megiinneplésének
időpontját az ővoda helyi pedagógiai pľogĺamja, je|en szabá|yzat, továbbá az óvodai nevelési
év rendjére vonatkozó óvodai munkaterv határozzameg.
(2) Az éves munkatervben Eseménynaptárbaĺ rendezetten felel a pedagógus az éví rendben
előfoľduló iinnepélyek, megemlékezések, hagyomanyápoló rendezvények megszervezéséért,
lebonyolításáért. (tinnepélyfelelős).
Intézmény i do|gozői tinnepek :

o Kaľácsonyiteadélutan
o Közös peđagógusnapi tinnepély
o Nyugdíjba menők bricsúztatása

(3) Ünnepélyek, amikoľ a gyeÍmekek a szülőkkelközösen ünnepelnek:
- Kaĺácsonyiteadélután
- Anyák napja,
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- Palota-nap.
Az Anyak napja csopoľtonként keľiil megrendezésre, a szervezést illetően évenkénti
döntéssel.
A Palota-nap hagyományos iinnepiinkĺe a szülők meghívást kapnak.
(4) A gyermeki élet hagyományos tinnepei, melyet valamennyi csopoľt megtinnepel:

- Mikulás-nap
- Faľsang,
- Húsvét,
- Gyermeknap,

MegĹinneplésĹiket az év es munkaterv tarta|mazza.
(5) Csoporton belül csoporthagyomanyként közös megemlékezés töľténik a gyermekek név-
és l v agy születésnapj áľól.
(6) Az óvoda helyi pedagógiai programjźůloz kapcsolódóan, a Zől.d napok a mindennapi
életből kiemelten, a teľmészet- és környezetvédelemĺe nevelik gyeľmekeinket.
(7) 

^ 
hagyományőrzés teniletén belül a geneľatív múvészetek megismerése és a népi kultuľa

éľtékeinek megőrzése a céL. Ezen kíviil a különbĺjző kisebbségĺ kultúľák rnagyar nyelven
történő átadásával a tehetséggondozás, fe|zźlrkőnatás és differenciálás teľmészetes foľmában
van jelen nevelő munkankban.
(8) Tanulmanyi kirrándulások, sétiík, mozi- és sził.,Jrrázlátogatás, sportnapok stb. szervezése a
munkaterv szerint töľténik.
(9) Eseti jelleggel egyéb munkateľven kíviili rendezvény is szervezheto, a szu|ők előzetes
beleegyezésével.
(10) Evenkénti felmérés alapján a VIII. keriilet á|tal fenÍItaÍtott nyáľi táborok szervezésére is
van lehetőség, a kollégfü önkéntes vállalása és külön megbízási szerződésben rögzített
feltételek mellett. (Magyaľkút, Káptalanfiiľeđ)

7. Belső kontľollľendszeľ

7.1'. A belső kontľollľendszer működése. éľtékelése és avezetőre vonatkozó
továbbképzési kiitelezettség

(1) Ą belső kontľollľendszeľrel, és a belső ellęnorzésre vonatkozó részletes rendelkezésekľől
az Aht. és a37012011. (XII. 31.) Koľmrĺnyrendelet rendelkezik.
(2) Az Ąłht. 70. $ (1) bekezdése alapjarl a belső ellenőrzés kialakításaľól, megfelelő
működéséľől és fiiggetlenségének biztosítźsźrőI az ővodavezető kĺiteles gondoskodni.
(3) Az óvoda vezetője a belső kontrollrendszer szabźl|yszera múkĺjdésének érdekében lépést
tart a változásokkal, ennek érdekében minden évben részt vesz az ĺht,ĺzIlE $-ban előíľt
gazđasági vęzetőWe vonatkozó kétévente kote|ező, belső kontrollrendszer témakorébęn az
á||amhuzrartásért felelős miniszter által meghatátozotttovábbképzésen. [Áaľz fuvóbbkepzéý

7.2. Abe|ső ellen őrzés működtetése az Áht. Szerint

ĺz iłht.69. $-a szerint a költségvetési szerv vezetóje, az ővodavezető k<jtęles gondoskodni a
belső kontrollrendszeľ _ folyamatrendszer- Iétręhozásáĺól, működtetéséľől és fejlesztéséről.
Ez a rendszer biztosítja a kockazatok kezelését, a taryyilagos bizonyosság megszerzését,
amelynek célja:

(a) a mfüödés és gazdáIkodás során a tevékenységeket szabél|yszerően, gazdaságosan,
hatékonyan, eredményesen hajtsĺák végre,
(b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
(c) megvéđj ék az erőfoĺľásokat a veszteségektől, karoktól és nem ręndeltetésszeľű

34



haszĺá|attőI.

A Folyamatba épitett Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (továbbiakban FEUVE)
Szabźiyzat részletesen tarta\mazza a pénzligyi kányítási és ellenőrzési feladatokkal szemben
tźtnasztott ktivetelményeket, az óvoda megfelelő pénzngyi irányítási és ellenőľzési
szabtĺIyozottsźryát, a szabályosság, szabá|yozoĹtság, gazdaságosság, hatékonyság,
ereĺl m én yes sé g kŕĺvetel m ényeit szęm ęlőtt tartv a,

A FEUVE rendszer intézményi szabáIyzatajelen szabályzatťuggelékeként figyelembe veszi a
Munkamegosztási megállapodásban rogzítet| egyĹittműködést a JIK-kel., és tarta|mazza a
pénzügyi iľĺínyítási és ellenőľzési feladatokat, a feladatkörök pontos megnevezését.
Az óvodlík belső pénzügyi, gazďasági e|Ienőrzésében a JIK vezetóje, és a munkamegosztási
megállapodásban ro gzített személyek vesznek részt.
Az ővodavezeto a belső kontrollrendszer minőségét évente éľtékeli és jogi felelőssége
tudatában erľől nyilatk ozatot tęsz.
A belső kontľollľendszer kialakításanak és fęnntaľtásĺínak folyamatábrájaazSZMSZ |.sz.
mellékletében található

7.3. Külső ellenőľzések

a) Az ĺinkormányzat részétő| a Belső Ellenőľzési iroda biztosítja a felügyeleti
ellenőrzést.

b) Az ellenőrzésről késztilt jegyzőktinyvben írĺtézményľe bontottan szerepelteti az

ĺjnállóan mfüödő intézményekben ész|eLt szabá|yta\arlságokat, problémiíkat.
c) A JIK vezetoje továbbítja az onźilőanmfüödő íĺtézmények sztlmára a jegyzókonyvet,

és előírja a pérzúgy| gazdasági, adminisztrációs szabá|fialanságźra vonatkozó
i ntézkeđé s eket, a felel ő s s é gi me gá||apitáso kat.

d) A megá||apítźlsoknak megfelelően az oná||őan működő intézméĺy vezetője intézkędési
tervet készít a hirĺnyosságok megsztintetésę érdekében, illetve a feladatköľ szeľint
megállapítható felelős személyére vonatkozóan saját hatáskörben felelősségre vonást
kezdeményezhet.

7.4. A belső ellenőrzés rendje a pedagógiai munkára vonatkozőan [20/2012. (t4II. 31')
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EMMI rendelet 4.5 (l) b) pontjaJ

A nevelési évenként késziilő íntézményi munkaterv tarta|mazzaa belső ellenőrzés nevelési
évre vonatkoző irźnye|veit, szempontjait, fe|adatait, időpontjait és felelőseit.
(|) Az iĺtézményben a nevelő-oktató munka az Ovodaí nevelés országos alappľogramja
alapján elkészített Nevelés Komplex Esńétikaí Művészeti hatásokkal címiĺ pedagőgiai
program szerint folyik.
2)AzintézméĺyhelyipedagógiaiprograrýatartaImazza:

a) az ővoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit,
b) azokat a nevelési feladatokat, amelyek biĺosítjfü a gyermek fejlődését, közösségi

életre felkészítését, a szocíálisan hátrĺínyos helyzetben lévők felzźtkőnatásźú, a
tehetséggondozás és kiemelkedő képességű gyermekekkel kapcsolatos feladatait

c) a gyermekvédelemmel, migrációval és hátrányos he|yzetu gyermekekkel
összefiiggő pedagógiai tevékenységet,
d) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének foľmáit, továbbfejlesztésének

1^L ^+,! -! ^^2tltrlltrtUsęg9l['
e) a kiilöniĹges gondozásľa jogosultak gondozását,
f) a cigźlny szźrmazéstl gyermekek csoportos és egyéni nevelésének célkiĺĺzéseit,
g) az ővodában folyó nevelőmunka értékelési szempontjait,
h) a nevelési pľogram végrehajtásához sztikséges a nevelőmunkát segít(5 eszköztik, és

fe lszęľelés ek jegy zékét.
(3) A belső ellenőľzés legfontosabb feladata a pedagógiai pľogľam által meghatározot1
sikerlĺritériumok mentén folytatott tevékenységet az elvárt és elfogadható szintek szerint
mérje, és éľtékelje, fe|tánjaaz esetleges hibfüat, azok koľrekciőjáľa javaslatot tegyen, apozitív
eredményeket megerősítse.
(4) A pedagógiai munka belső ellenőrzési ütemtervét az ővoda évente készülő munkateľvének
mel léklete tarta|mazza.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eľedményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható
tapasztalatait minden év tanévnyitó értekezletén az elozo tanévre vonatkozóan értékęlni kell,
jegyzőkönyvben rögzítjfü a megźi|apításokat, az esetleges hiányosságok megsztintetéséhez
szfüséges intézkedéseket.
(5) A munkatervbe épített belső ellenőrzési terv tarta|mazza az e||enotzés területeit,
módszerét és itemezését, az ellenőrzést végzők személyét. Az ellenőrzési tęrvet az
intézményben nyilvánosságľa kell hozni. A belső ellenőrzés kiteľjed a pedagógiai munkán
kívi| az egyes feladatok e|végzésének móđjara, minőségéľe, a munkafegyelemmel <ĺsszefüggő
kérdésekĺe is.
(6) A belső ellenfuzési tervben nem szereplő, rendkívĹilí e||enfuzéstóI az íntézményvezetó
dcjnt. Az ellenőrzés kiteľjedhet az:

- Intézményi tulajdon véđelmére;
- Leltározási-és selejtezési előírások betartásźlra;
- Szakmai anyagok, irodaszerek és tísztítő, takarító szeľek gazdaságos

fe|haszná|ásźra1'
- Egészségtigyi-higiéniai előíľásokbetaľtásara
- HACCP ľendszer működtetésére

Rendkívrili ellenőľzést kezdemény ezhet:
- azintézményvezető - helyettes,
- szakmai munkakĺizösség
- a szulói szervezet.

(7) Az ellenőrzési terv végrehajtásáért aziĺtézményvezető illetvę helyettese felelnek.
(8) Az iĺtézmény, íĺltézményvezeto és óvodapedagógusok ellenőľzésében az vehet résú., al<l
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szerepel az ol<tatźLsi Hivatal szakértoi névjegyzékében, mint szakfelügyelő, és erĺe megbízást
kapott.

7 .4.1. Mĺnősítés, továbbképzés

(I) 
^z 

Nkszt. 97.$ (19) bękezdés rendelkezik a pedagógusok minősítési eljĺíľásźrőI' a még
nem minősített pedagógusok besorolásáról, a minősítési kötelezettségalóli mentesülésről.
A pedagógus munkakörben fog|a|koztatottak első minősítésére vagy minősítő vízsgźĄźlra

2013.szeptembeľ 1. és 2018junius 30. között keľĹil sor.
A 97.$ (16). bekezdése szerint az a peďagógus, aki e törvény hatáIyba|épésekor az
otvenkettedik életévét betöltötte, pedagógus-továbbképzésben történő részvételre nem
kötelezhető.
(2) Azok az óvodapedagógusok, akik a l38ll992. (X. 8.) Koľmányľendelet 14. $- a szetint
teljesítik a 2]7lI997. (XII. 22.) Kormĺányrendelet 5 $-a szerinti hétévenkénti továbbképzés
legalább szźvhusz tanőrai foglalkozáson való részvételle| az előíĺt tanulmányi
kovetelményeket, vagy szakvízsgát tesznek, a fizetési fokozatok közötti vátrakozási iđejfüet
egy éwelcsökkentjfü, melyet az új átsorolásuk megsegyzés rovatában ľögzíttink.
(3) A továbbképzés, továbbtanulás a külön dokumentumbarl szabźĺIyozott nevelőtestiilet által

jóvráhagyott továbbképzési terv a|apjźn lebontott éves beisko|azásí tervnek megfelelően
töľténik

8. E|ektľonikus rĺton előállított papíralapú nyomtztványok hitelesítésének
ľendje

[R.4. ý (I) bekezdés r), s) pontJ
A nemzeti kĺjznevelésróI szőIő 20II. évi CXC. törvény 44. $ (1) és (2) bekezdése a|apjźn a
k<jznevelés információs rendszeľe (a továbbiakban: KIR) tarta|mazza a köznevelési
intézmények, valamint a kĺjznevelési intézményfenntartók ktjzérdekű és kcizéľdekből
nyilvĺĺnos adatait, melyek egy részét a kö,znevelési feladatokat ellátó íntézmények, kötelesek a

KIR felé szolgáltatni.

Az elektronikusan előállított nyomtatványok körébe 1artozik az oktatźĺséľt felelős miniszteľ
áIta| jővełlagyott ľendszer a|kaImazásával elektronikusan ęIőźt||ított, és az SZMSZ-ben
meghatźrozott rend szerint elektľonikus aláírással ellátott, és elektronikusan tarolt irat

(1) Az elektronikus úton előállított nyomtatvĺínyokat a digitalrizáIást végzo személy köteles
p apír a|apű formában i s el ő állítani.

(2) 
^z 

elęktľonikus nyomtatvanyt _ az ővodavezető utasítźsa szennti gyakoľisággal _

papíľalapon ís hozzźÉérhetővé kell tenni, azaz kj kell nyomtatni.

(3) A papíralapú nyomtatvány kinyomtatását követően:
- el kell |átni az óvodavezető eredeti aláírásźna| és azintézmény bé\yegzőjéve|,
. az iľaton fel kell tiintetni a dokumenfum eredeti adathordozőjfua való utalást:

,,elektľonikus nyomtatvány'',
- az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dát1Jlrtát,

- a vonatkoző jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az iraltźrazási
szabá|yzata|apjánirattáĺiđokumentumkéntkelllerakni.

A papír a|apu ĺrattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biĺonságvédelmi
követelmények megtaľtásáért az intézményvezetó felel, valamint a hitelesítésről az
intézményvezetőnek kell gondoskodnia.
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(4) A munkavállalők az intemethasznźůatu|<kal a közcisségi olđalakon a személyes adatok
kĺjzött nem séľthetik a munkáItatő jő hírnevét, és gazdasági, szakmai érdekeit.
A kollégfü személyes érintettségével (képek, video felvétęl, adatok stb.) kapcsolatos
felvételeket beleegyezésük kikérése nélkĹil saját közösségi oldalaikon, weblapjukon
nyilvánosan nem tehetik közzé.

(5) Üzleti titoknak minősül a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény,
infoľmáció és megoldás vagy adat, amelynek nyilviínosságra hozatala, illetéktelenek által
történő megszetzése, vagy felhaszĺáIása a jogosult _ ide nem érŃe a magyat államot-
jogszenĺ péllzigyí, piaci, vagy kutatási, fejlesztési érdekęit séľtené vagy veszélyeztetné, és
amelynek titokban tafiása érdekében a jogosult a szfüséges intézkedéseket megtette.
(Adatvédelem, Iratkezelés előírásai' levédés, jegyzokonyv stb.)

(6) A munkavállaló köteles a munkája során tudomásaĺa jutott titkot megońzni akkor is, ha
maľ nem az intézményben dolgozik, a munkaviszony megszílnését kĺjvetően is, öľĺikľe.

9. Adatkezelés az ővodában
Az adatkezelés jogszabá|yoknak megfelelő ľendjéľől, a fiiggelékben csatolt Adat- és
iratkezelé s í szab áIy zat intézkedik.

9.1 lľatkezelés' kiitelező nyomtatványok az ővodában

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznźiatárő|
sző|ő 2012012. (V[I.31.) EMMI ľendelet 84. $-a éĺtelmébęn aziratkezelés rendjét az óvoda

- a ktjzokiratokról, a kcjzlevéltĺĺrokľól, és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
|995. évi LXW. Tciľvény rendęlkezései, valamint

- a kozfeladatot e||źtő szervek iratkezelésének á|ta\ános követelményeiľől szóló
335/2005. (XII. 29.) Koľmiínyrendelet előírásainak figyelembe vételével a
mindenkori miniszter rendeletbe foglaltakra is tekintette| szabźiyozza.

Aziratkezelés ľendjét a mellék]etben csatolt Adat-és iratkezelési szabá|yzatrogzíti.
Ezen feltil figyelembe kell venni, hogy nem kell iktatni a meghívókat, reklámanyagokat.
F elb ontás nélkiil ke l l a címzętthez to vábbítani :

- névre szóló iratokat
- szĹilői szervezet részére érkezettleveleket
- azokataziratokat, amelyek felbontásának jogát avezető fenntaľtotta magának.

Haazügy jellege megengedi, telefonon vagy elektronikus levélben, vagy a jelen lévő érdekelt
személyestájékoztatásávaliselintézhetőazijzenetátadása.
Telefonos tájékońatás esetén ľá kell aziratravezetĺi:

- telefonon elintézve
- hatĺáľidő
- tigyintéző neve, a|źlfuása

Kézbesítés ígazolása:
- azirat átvételének megtörténte
- az irat źltadásźnak napja megállapítható legyen

hitęlt érdemlően.

9.1.1. Ktitelező óvodai nyomtatványokľól a ľenđelet 87 $-a ľęndelkezik:
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- Fęlvéte|i elíĺjegyzési napló (89. $)
- Felvételi és mulasztási napló (90. $)
- óvodai csoportnapló ( 91.$)
- óvodai töľzskönyv (92. $)
- A tankötelezettség megállapítźsźlhoz szfüséges szakvélemény (óvodai

szakvélemény) 93. $ Egy péIđánya a szülőnek átadva, egy az óvodában marad.

Abban az esetben. ha az óvoda vezetője engedélvezi még egy év óvodai e||ź"/rásźú a
gyermeknek, akkor egy példany a jegyzo szźlrnfua küldendő.

9.1.2. A gyeľmekek fejlődését rőgzítő dokumentáció intézményĺ dokumentumai:
- Pedagógiai program,
- Adatlap szĹilői nyi|atkozatokhoz
- Anamnézis kérdőív
- Gyeľmekek fejlődését togzítő kéľdőívek
- ryegyéni bĺánásmód megvalósulása (hh, hhh)
- ovođavezętő á|ta|engedélyezeit hosszabb hiźnyzás
- Nyilatkozat az intézményi helyi pedagógiai programban megfogalmazott magyar

nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás igénybe vételéről
- Etkezéseknyilvantartása
- A testi' szociális' éľtelmi, erkĺllcsi és éľtelmi fejlődéssel kapcsolatos információk

nyilvantaľtása (egyéni dosszié)
Az ovoda dolgozói által elektronikus úton előállított és a nevelőtesttilet jővthagyásával

elfogadott intézményi munkához másolható dokumentációk az óvodatitkari szobában
ta\áIhatő másoló mappában ta|á|hatőak' és a helyiségbőlnem vihetők ki.

9.1.3. Az ĺóvodában használt ĺľatok foľmai ktivetelményei:
9.1.3.1. Határozat
olyan dokumentum, amely rendelkező ľészből és indoklásbóláll. Tartalmazzaa

- Dĺjntés alapjĺának jo gszabáIyait,
- Amérlegelés alapját
- A méľlegelés szempontjait
- Az eljarást megindító kéľelem benýjtásĺáĺa tciľténő figyelmeztetést (jogorvoslat)

9.I.3.2. Jegyzőktinyv
A j egyzőkö nyv tatta|mazza..

- Elkészítés helyét, idejét
- Jelenlévőkfelsorolását
- Lényegesmegállapításokat
- Aláírásokat ( jegyzókonyv vezetője, hitelesítő személy)

9.1.3.3. Tanůigyi nyilvántaľtások vezetése
A nevelőmunkávaltisszefiiggő feladatok ellátása hatĺáľidők figyelembe vétele mellett.
9.I.3.4. Hibás bejegyzés javítása

- Tanügyi nyilvántartásban ćthuzással oly módon, hogy olvasható maľadjon a hibás
tész, és helyesbíteni kell

- A javitást keltezni, aláími, és körbélyegzőve|' ellátni
A hibás bejegyzés javítási előítását megsértővel szemben szabá|ýalarlsági bíľság vethető ki.

10. Egyéb kérdések
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Az intézmény műkadésével asszefuggő olyan hźrdés, amelyet jogszabóly rendelkezése alapjón
az SZMSZ-ben kell, vagy más szabólyozó dokumentumban nem kell vagy nem lehet
szabályozni
[R. 4. s (I) bekezdés u) pont, Nkt. 62. $ (I) bekezdés m) pont,63 s O bekezdés i) pont,7I' f
(2) bekezdésJ

10.1 A keľeset-kiegészítés feltételei
u993. évi LXXX. torvény a kÓzoktatásról I]8. $ (]2) bekezdés t..'] A kiemelt
munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeit - ha jogszabóly másként nem rendelkezik -
a kollektív szerződésben, ennek hiónyában a szervezeti és műkadési szabályzatban kell
meghatórozni.J

(1) A kereset-kiegészítés az átmeneti többletfeladatok ęllátásanak, így kiilönĺisen a pedagógiai
fejlesztő tevékenységnek, a nevelés céljait szolgáló óvodán kíviili foglalkozások terén nyújtott
minőségi munkavégzésnek ( a továbbiakban: kiemelt munkavégzéséľt jaĺó kereset
kiegészítés).

a.) pedagógus munknkorben dolgozólcrlál (afentí szempontokon túl):
- óvodások versenyekre való felkészítése,
- gyeľmekek nyaľi tźtborońatása,
- adminisztrációs tevékenység maľadéktalan megvalósítása,
- pá|yázatokon való ľészvétel (íľás, megvalósítás, elszámolás),
- továbbkép zésen való részvétel,
- foiskolai hallgató mentoľálasa.
- építo jellegtĺ ĺjtletek előteľjesztése, megvalósítása új dolgozók

beilleszkedésének segítése, közösségi életben javitő szándéktl, tevékeny részvéte|,
- nevelĺj -oktató munka eredményes vé gzésének elősegítése,
- a kĹilső _ belsĺĺ kĺirnyezet szépítése, dekorációk,tísńaság,
- példamut atás a beszéd, viselkedés, ĺilttlzködés, életmód teľületén.

b.) a nem pedagógus munlrnkorbe foglalkoztatott dolgozók körében:
- önállóság a munkavégzésben, szakszeľÍíség,hatátidok betaĺtása, - plusz feladatok
váI|a|ása.
- együttműködési készség gyeľmekek, szülők felé, jó kapcsolat a munkatársakkal
-.rendezvényeken.(ĺinnepségek, évnyitó, évzárő, kiľiánduláson, szabadidős
tevékenységekben, továbbképzéseken, szakmai napokon) való önkéntes részvétel -
-.építiĺ j ellegű ötletek előterj esztése, me gvalósítása
- új dolgozók beilleszkedésének segítése,
- közösségi életben javító szandékú, tevékeny tészvéte|',
- nevelő-oktató munka eredményes végzésének elősegítése,
- a külső és belső környezet szépítése, dekorációk,tísńaság,
- példamutatás a beszéd, viselkedés, öltözkĺidés, életmód teľületén.

(2) 
^ 

kereset-kiegészítés a Kjt. 77.s (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén
nyújtott juttatás, melynek megá|Iapításához az ővodavezető a ďolgozők ellenőrzésénél
a|ka|mazott éľtékelő lapok pontokban és száza\ékokban meghatározott eredményeit is
figyelembe vęheti. A költségvetési törvény 54. $. (2) bekezdésében biaosított összeg
|<lznőIag a keresetbe tartozőjuttatásokĺa fordítható.

(3) A kiemelt munkavégzésért jźró kereset-kiegészítés összegéről a kĺiltségvetési törvény 57 $
rendelkezik, mely meghatáĺozza az intézmény keretének számítási a|apját.
A kiemelt mllnkavégzésért jań kereset-kiegészítés feltételei, ha jogszabály másként nem
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rendelkezik:
- legfeljebb egy nevelési évre szólhat,
- vgyaÍIaza személy tobb alkalommal is megkaphatja,
- előnyben részęsül az a személy, aki az el|enőrzési jegyzőkönyvek alapján

telj esítményével kiérdemelte

(4) A kiemelt munkavégzés megállapításakor az óvodavezető a Csoportlátogatási
jegyzőkönyvek eredményeinek szźzalékosaĺ kimutatott eredményességét is figyelembe
veheti. (iktató)

(5) A jogszabá|y a munkáltatói jogkör gyakoľlóját felhatalmazza arÍa' hogy a minőségi
munkáért kereset-kiegészítésben részesítse fenti szempontok szeľint azokat, akik megfelęlnek
aziĺtézményidokumentumbanmeghatźlrozottszempontoknak.

(6) A kereset-kiegészítés összege megállapítható meghatźrozott időre ( havi rendszerességgel
kifizetve), és egy alkalomľa is.

l.0.2 A telj esítménypótlék iisszege meghatáľozásának elvei

[kolledív szerződés hiányában a Kt. ]. szómú melléklet Negłedik rész 7. pontJ
Az intézményben telj esítmény pótlékot nem alkalmazlxtk.

1 0.3. Szakmai mu nkaktizii ss é g számára előírt feladatok
a) A szakmai munkakcizĺĺsség gondoskodik a helyi pedagőgiai program nevelési

terĹileteinek napi érvényesülésében, szakmai segítésében, a tewező és éľtékelő munka
dokumentumainak vezetésében.

b) A szakmai munkaközösség tagaí alkalmankéĺt az intézményi eseménynaptárhoz
kapcsolódó rendezvények szewezésében, fellépések bonyolításában, hangulati elemek
bizosításában is segítenek.

c) A szakmai munkaközösség típusát a munkaterv készítésének időszakában a
nevelőtestület javaslattra az óvodavezető hagyja jóvá, és vezetőjét a nevelőtesttilet
szavazataa|apjánazintézméĺyvezetoegynevelésiévrebízzameg.

d) A munkaterv mellékleteként a kinevezett munkakĺizĺlsség vezeto a nevelési év
feladatait figyelembe véve munkatewezkészít, a munkakĺjz<isségi tagokat afeladathoz
mozgósítja, koordinálja, és besziímolási kcitelessége van a végzett munkĺáĺól a
nevelőtestiilet felé.

10.4. ,Ądminisztľatív és egyes pedagógiai feladatok előíľása a pedagógusok részéľe

a) A Mesepalota Napktizi otthonos óvodában minden a|kaImazott a Nevelés
Komplex Esztétikai Miivészeti hatásokkaI címen jóvahagyott helyi pedagógiai
pľogramban leíľtak szeľint köteles a gyeľmekek nevelését, és oktatźsát e|Iátnĺ, az
ehlhez kidolgozott és biztosított dokumentációt ađott hatźtĺiđő betartása mellett
vezetĺrj.

b) EzzeL összefüggésben kötelessége különĺisen, hogy gondoskodjék a gyermekek
fejlesztéséľől, képességeik, ađottságaik kibontakoztatásárő| a tesz vesz napi
szervezés szerint.

c) A különleges bánásmódot igénylő gyeľmekekkel egyénileg foglalkozzon, szĹikség

szeńnt együttmfüc]djĺin a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a

bármilyen oknál fogva hátrányos he|yzetí gyeľmek felzźrkőzását elősegítse, és a
fejlesztésről a dokumentációt vezesse' a pedagőgiai progľam vizsgá|ati, mérési
feladatait elvégezze, dokumentálja, szfüség szerint a szülőket fogadó őrán
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tájékoztassa, és kezdeményezze a gyermek további vizsgźĺIatéú, ha ezt a vízsgźĺIati
eredmények indokolj ák.

10.5. Egyes informatikaĺ eszközöknek a pedagógusok részéľe tiirténő ľendelkezésre
bocsátása
Az intézmény informatikai eszközeinęk használatarő| a dolgozók munkakĺjri leírásában
szabá|y ozott s zempontokon kívĺi l a Z a l á hhi szabál|y zatak gonĺĺ o skocĺ nak :

- Adatvédelmi- és iľatkezelésí szabáIyzat
- Yęzętékes és mobiltelęfon hasznáLatí szabáIyzat
- Infoľmatikaibiztonsági szabá|yzat

melyek jelenszabźiyzat fiiggelékében felsorolt ĺinálló szabáIyzatkénttaLtihatőak meg.

10.6. A pedagógus áita|készített eszkłizök intézményi bevitelének szabályozása

a) Az óvodapedagógusok a projektek feldolgozásźůloz a pedagógiai progľammal
ĺĺsszhangban saj át eszkĺi ztáĺat is készíthetnek' és felhasználhatnak.

b) Az eszkĺjzök afeLhaszĺźt|ást követően automatikusan a csopoľt eszkoztátźLba kerülnek,
annak leltaľi állomanyát képezik' és ennek megfelelĺí vagyontargyként kell eljárni
velfü a későbbiekben.

10.7. Vagyonnyilatkozat-téte|i kiitelezettség [2007. évi CLII. torvény 4, s d) pontJ

A 2007. évi CLII. töľvény (továbbiakban: Vnytv.) a|apjan vagyonnyilatkozat-téte|i
kötelezettség terjed ki azol<ra a dolgozókľa akik:

a) Javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésľe j o gosultak;
b) Feladatai ellátása során kĺiltségvetési vagy egyéb pénzeszkozĺjk felett, továbbá az

állami vagy önkoľm źnyzatĺ vagyonnal gazdálkodik.
A Vnyťv. 9$ . ában foglaltakban tarta|mazzźi< a vagyonnyí|atkozat-tételi kotelezettség
megszegésének j o gkĺivetkezményeit.

A nyilatkozattételi kötelezettség időpontj a egyéb rendelkezés hiányában adott év június 30-a.
A Mesepa1ota Napközi otthonos ovođa dolgozói közül vezetői beosztású dolgozók körére
terj eđ ki a vagyonny i|atko zat-tételi kĺjtelezettsé g :

- ővodavezęto
- őv o dav ezető -helyettes

10. 8. Egyéb munkavégzésľe ĺľányulĺí tevékenység

(1) A koza|ka|mazottak jogállásáľól sző|ő 1992. évi )oo(III. Törvény 43. $ (1) bekezdése
szeľint a koza|ka|mazottaknak kérelmezési, illetve bejelentési kötelezettsége van további
jogviszonýeremtés, illętve munkavégzés tekintetében az tjsszeférhetetlenség elkeľiilése
érdekében.
Az ővodavezető a jogszabá|yok Íigyelembe vétele mellett engedélyezi, illetve megtagadhatja
azengedéIy kiadását.
Döntését írásban koz|i, amely ellen fellebbezési joga van azkoza|kalmazottaknak.
(2) Etikai' erkölcsi okokból a visszaélések elkeľülése érdekében, a dolgozők anevelési
intézménybe jarő gyeľekeknél, otthonukban, munkaidejiikön kívĹil sem végezhetnek
illetményéľt gyermekfelügyeletet, illetve fejlesztést, feLzźrkőnatástvagy tehetséggondozást,
amíg a gyermekek jogviszonya az ővođával fennáll.
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1|. Intézményi dokumentumok nyilvánossága
[Nkt. 25.s G), R. 4. s O bekezdés o) pontja, 82. s o és (6) bekezdései, Nkt' Vhr. 23. s (1)

bekezdés g) pontJ

11.1. A pedagógiai program legalább egy példrĺnyának a sziilők áIta| szabaďon megtekinthető
módon történő elhelyezésre.
II.f.Azintózményvezeto, vagy távollétében helyette a szülők részére a pedagógiai

pro gramĺó 1 táj éko ńatő személy.
|t.3.AzsZMsZ, ahźtzírend és pedagógia program helyben szokásos módon történő

nyilvánosságrahozásának módja, az ővodahonlapja. (www. mesepa1ota.atw.hu)

1 l . 4. A házireĺd érdemi változásako r a sz.dilo tájékonaásanak módj a szülői értekezIet.
11.5.A szĹilők tájékoztatása a megelőző nevelési év végi sztilői értekęzlęten történik azokő| a

ruházatí és más felszerelésekĺől, amelyekľe a következő nevelési évben szfüség lesz,
továbbá arról, hogy az ővodamilyen segítséget tud nyújtani a sztilői kiadások
c sö kkenté s éhez (étkezé s i díj ak, szo 1 gáltatások).

1|.6.AzsZMsZ-t aziĺtézmény honlapjan, annak hiányában a helyben szokásos módon
nyilvánosságra kell hozni,

t 1,7, Az sZMsZ r észe a KIR-ben publikált intézményi kozzétételi l istának.

12. Zárő ľendelkezések

1. A SZMSZ hatáiybalépése

A SZMSZ 20t3. év szeptembeľ hó 01. napjĺán lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A
felülvizsgá|t szewezeti és mfüĺidési szabályzathatźiybalépésével egyidejűleg éľvényét veszti

a 2009 év augusztus hó 31. napjan készített, és a Józsefuĺárosi onkormanyzat Képviselő-
testülete áIta| 40912009. (X. 07.) szźtmon jóváhagyott (előző) sZMsZ.

2. A SZMSZ felĺilvizsgáiata

A sZMsZ felülvizsgáIatára sor kerĹil jogszabá|yi előírás a|apjtn, illetve jogszabályvźůtozás

esetén, vagy hamódosítását kezdemény ezi az írĺtézrnény nevelőtestü|ete, az óvodaszék, ennek

Iltányában a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az

intézményvezętőhoz kell beterjeszteni. A sZMsZ módosítási e|jańsa megegyezik
me galkotás źnak szab ályaival.
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1. sz. melléklet

MESEPALOTA NAPK ozl oTTHoNoS óvoua'

(1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9.15.)

Munkaľuha SzabálYzat

Készítette: Aissou Eľzsébet

Eľvényes :20 l.3.szeptember l-től

(Ez a szabźiyzat az eddigi szabáůyozálsokat hatályon kívül helyezi.)
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1. Munkaľuha juttatás

1.l. Szabály ozási háttér

Az |99f . évi )ooilIl. a k<jzďk a|mazoÍtak jogá|IásárőI szóIó törvény szociális juttatás kĺlrét a
79. š Q) és (3) bekezdése szabźtIyozza miszerint, ,,A munka- és foľmaruha juÍtatásrajogosító
munkakĺjrökct, az cgycs ruhafajtakat, a juttatási időkct, valamint a juttatłís egyéb feltételeit o
kollektív szerződés hiányában az intézsnéĺy sZMsZ _e á||apítja meg. A juttatási idő eltelte
után a munka, illetve foľmaruha akozalka|mazott tulajdonába megy át. Ha akoza|ka|mazotti
jogviszony a juttatási idő letelte előtt megszíiĺĺk, a szabáIyzat rendelkezései irányadőak a
visszaszolgá|tatás vagy akoza|ka|mazottrészérő| tĺjľténő megváltás tekintetében.''

2012. évi I. tiĺľvényben (az új Munka Törvénykönyvében) ,,ha a munka a ruhźnat
nagymértékű szelaryeződésével, vagy elhasználódásźxa| jár, a munkáltató L
munkavállalrónak munkaruhát kiiteles biztosítani.''

A fent felsoľolt szabályok a|apjarl a munkáltatók munkaľuhát biztosítanak az á|tahlk
foglalkoztatott, meghatźĺrozott munkakörben dolgozó, munkavállalóik szźrnáĺa.

2. A juttatást igénybe vevők kiiľe

A fenti szabá|yok a|apján a juttatást igénybe vevők körét és a kihoľdási időt az alábbi táb|źnat
tartalmazza;

Munkakör Mesnevezés Kihordási iđő Keretösszeg
ovodapedagógus Munkaľuha - póló 2év 2 000

Munkacipő 2év 5 000
Edzőcipő (kötelező
tornához) 2év 10 000

Dajka és pedagógiai
asszisztens (nevelő-
oktató munkát
sesítők) Munkaruha - oóló 2év 2 000

Munkacipő 2év 5 000

Intézménwezető

egyéb (számítőgép
haszná|athoz
szemüves) lév 15 000

ovodatitkĺáľ

egyéb (száĺritőgép
haszná|athoz
szemtiveg 1év 15 000

A munkacipőľe jogosultak egy évben csak egyik kedvezményt érvényesíthetik, vagy
munkacipőt, vagy edzőcipot vásaľolhatnak.

A munkaruhaként használatos iĺtézményi logóval ellátott pólók az íĺtézmény munkatervében
előírt alkalmakon az egységes intézményi megjelenést, egyéb intézményen kívüli, pedagógiai
progľamban szabáIyozottrcndezvényekęn azíntézmény méltó képviseletét is biztosítják.
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3. Egyéb szabályok

. Annak a munkavállalónak, akinek bármilyen okból a kihordási időn belül szĺĺnik meg a
jogviszonya, a juttatás összegének időarányos részét vissza kell fizetni a munkáltató
részére. Ennek arźnya:1 év után abeszęrzési összeg 50%-os visszatérítése.

r Munlia- és védőruha juttatás nem adlrató Cyed-en, Cyes-en, egy éven belül lrat lrónapig
betegállományban lévő munkavállalónak, illętve aki fęlmentési idejét tölti.

r Ą munkáltató köteles munkaľuha kartont vezelĺtj, amelyből megállapítható a
munkavállalónak biztosított nlházat megnevezése, értéke, kihordási ideje. A kaľtonok a
JIK-ben találhatóak.

. Az intézmény által meghatźlrozott keretĺisszegbó| I<lzárőIag munkaruha vásárolható,
figyelembe véve a munkavéđelmi előírásokat. (köpeny, tunika, nadrág, munkacipő,
gyógypapucs

4. Zárő ľendelkezések

Az iĺtézménynél gondoskodni kell aľľól, hogy a Munkaľuha szabáIyzatban foglalt előírásokat
az érintett munkatĺĺľsak megismerjék, annak tényét a szabá|yzathoz csatolt íven aIéĺírásukkal
igazoljék'ahatźiybalépésnapjávalegyidejűleg.
A Munkaruha juttatás szabá"Iyzata a fenntaľtó jőváhagyását követően válik hatályossá.

(költségvetési szeľv v ezetój e)
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5. Megismeľési nyilatkozat

A Munkaľuha szabźiyzatban foglaltakat megismeľtem. Tudomásul veszem, hogy az abban

foglaltakat a munkavégzésem során kötęles vagyok betaľtani.

Név Beosztás Kelt AIáirás

/11



Név Beosztás Kelt A|áfuás
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2. szárnu melléklet (folyamatábru)

A m egfel e|ő szabźl lyozottság kiala kításána k és fen ntaľtásána k
folyamatáĺ}rája

ĺocszesÁLyor ĺ,I-łprÁN rorp'lpzo
szaľÁly ĺ.lzÁst't'uttÜ l-ľ't'ľt<

lr,ĺpcuarÁnozÁsł

spLso szABÁLvozÁsr IcÉľyI-o
TERÜLETEK t\,ffi cHerÁnozÁsł

El.ozel e s roNzuI.ľÁc lo A szasÁI.vo z ĺs, roľĺĺuzo
FELÜVIZSGÁLATI, ILLETvE HAľÁnľep.lÁNex
NĺpcHAľÁRozAsÁ,

Sz ps Áĺy oz ĺs FELÜLvIZsGÁrare

Szps pĺyzlĺ TERVEZET ELxÉszÍľÉsE
TAPAsZTALAror,ą,ľľp'rrľĺrÉsE (FEUVE'
KÜlso pu.pNoľzÉsl, BeLso pu-pNonzÉsl
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1 4.Fiiggelékek j egyzéke :

a.) Alapszabá|yzatokz

o Azóvoda a|apitő okirata
o IIáziľerrd
o Az óvoda pedagógiai programja

b. Műkö déshez kap cs olód ó pénzůi gyi kih atású szab ź.Jy zatok:

o Műkĺjdtetési megállapodás az ĺjnállóan mfüödő és gazđá|kodő Józsefuárosi
Intézmény múkö dtető Kö zp ontta.

. Munkamegosztási megállapodás a Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Központtal
o Közbeszerzésí és beszeruési szabálvzat
o Juttatási és kafetéria szabá|yzat

c.) Számvitelhez kapcs oló dó szab áůy zatokz

o Számviteli politika szabá|yzata
o Pénzkezelésiszabá|yzat
o Szabá|ytalanságok kezelése
o K<jtelezettségvállalás, érvényesítés, utalvźnyozás és ellenj egyzés rendje
. Értékelési szabá|yzat
o Belső kontroll szabá|vzata
. Ügyręnd
o Leltaľozási és |eItźrké,szitési szabźt|yzat
. Felesleges vagyont fu gy ak hasznosításának, selejtezésének szabá|yzata
o Eszk<jzök és források éľtékelésí szabáIyzata

d.) Mĺĺkt' d és h ez szĺĺ ks é ges tov áb b i szab á|y zatok:

o Adat-és iratkezelési szabá|yzat
o Y ezetékę s é s m ob i ltelefo n haszĺźůatí szab á|y zat
. Infoľmatikai biztonsági szabźt|yzat
o Tíiz-és Munkavéde|mí szabáIyzat
. Érintésvédelmi szabá|yzat
. DohánYzási szabá|yzat

e.) Egyéb:

o Munkaköri leíľás minták
. óvodavezető értékelő kérdőíve
o A nevelési iĺtézméĺyben folyó ľekliímtevékenység szabá|yai
o Továbbképzési szabáIyzatés beiskolazási terv
o Gyakornokiszabá|yzat
. Molnĺáľ Ferenc Magyar- Angol Két Tarutási Nyelvű Altalános Iskolával kötött

együttműködési megállapodás.
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zÁna.oÉx

A Mesepalota Napközi otthonos óvoda Szervezeti és Működési Szabá|yzatát a

Nevelőtestiilet elfo gadta.

A Szervezeti és Műkc'dési SzabályzathatáIyba lépésének napja: f013. szeptembeľ 1.

Budapest, f013.

Aissou Erzsébet
ővodaveztő

Nyilatkozat:

A Szülői Szervezet tagsai a Szewezeti és Mfüödési Szabá|yzat tartaImát megismeľték,

véleményezési j ogukkal éltek.

Budapest,2013.

A szülői szew ezet v ezetőie
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzatKépviselő-testtilete
.,,./2013. (VII. 1 7.) számí határozatáv aI a

Mesepalota Napkiizi otthonos óvoda
/1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9.15.ĺ

Szęrvezeti és MfüĺjdésiSzabáIyzatźlt}}I3. szeptember l-i hatállyal jőváhagyĺa.

Budapest, 2013,július .....

dr. Kocsis Máté
polgĺírmesteľ


