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BEvEZETÉs

A kciznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a
szervezeti és miĺködési szabźůyzat (SZMSZ) haÍźlrozza meg. Megfoga|mazása a Nemzeti kĺizneve-
lésről sző|ő 20||. évi CXC. töľvény 25. s (1) pondában foglalt fe|hata|mazás a|apjántörténik.

* A köznevelési intézmény SZMSZ-éI az ővodavezető készíti el, a nevelőtestület fogadja ęl a Szülői
Munkaközösség (SZMK) véleményének kikérése után.

* Az SZMS Z jőváhagyása az Ánt. l.g (1) a) bekezdése szerint az irźnyítő szerv hatáskörébe taľto-
zik. Azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, ame|yekből a fenntartőra, a működtetőľe tĺjbbletkcĺ-
telezettség hárul, a fenntartó, illetve a miĺködtető egyetértése szükséges.

* Pontosítás céljából a2a/2at2. (VIu.31.) EMMI ľendelet II. fejezetének 4.$-a írjae|ó, hogy a
nevelési-oktatásiinÍézmény szervezeti és működési szabályzatőtban kĺjtelező jelleggel, milyen témér
kat kell írásba foglalni.

* A 2011. évi CXCV. ttirvény az á||amhźtztartásrő| (Ánt.) 8. fejezet (A költségvetési szerv szer-
vezete, műkĺidése) 10. $-ának (1) és (5) pontja szerint ke|| szabéůyozni az SZMSZ-ben az ővođa,
mint költségvetési szerv gazdálkodásának részletes rendj ét.

* A 368/2011. (xII. 31.) Korm. ľendelet az źů|amháztaľtásról szóló tĺĺrvény végľehajtásáról (Ávr.)
13. $-ának (1) pontja szintén szabćůyozzaazintézmény SZMSZ-ének tartalmát.

Ezen felül az SZMSZ-ben meghatározhatők azok a nevelési-oktatźsi intézmény biztonságos miĺkö.
dését garantá|ő szabźiyok, amelyek betartása kötelező mindazokra, akik az intézmény teľĺ.iletén tar-
tózkodnak.

A Szervezési és Működési Szabá|yzat fe|adata, hogy megállapítsa a TÁ.TI.KA Napktizi ottho-
nos óvoda működéséľe és műk<idtetésére vonatkozó folyamatokat, a jogszabá|yok źl|ta| biĺosított
keretek kĺjzĺjtt, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem ľendeznek jogszabályok.

- A' szabá|yzathoz kapcsolódó, azt rész|etęző tovétbbi dokumentumok az sZMsZ mellékleteként,
illetve fiiggelékeként szerepelnek.

- Az a|źhbi intézményi Szervezeti és Működési Szabá|yzatban fogla|takat, mint költségvetési szery-
re, és mint egyben köznevelési intézményre vonatkozóan kell megfogalmazni, szabályozni.

Áhalónos előírós, elv, hogł az ąlóbbi szabályzat

- nem ütközhet jogszabá|yba,
- nem lehet ellentétes azintézmény a|apítő okiratában foglaltakkal,
- rendelkezéseinek összhangban kell lennie valamennyi további óvodai szabá|yzat1a|,

- minden szabá,|yozandó kérdésre ki kell terjednie'
- elkészítésekor f,rgyelembe kell venni, hogy az óvoda kĺjznevelési intézmény, s egyben költ.

ségvetési szerv is.

A mindenki szátmára nyilvános SZM\Z végén tartalomjegyzék ta|túhatő, annak érdekében, hogy a
szabá|yzatot olvasók részére (fenntartó, szülők, a|ka|mazottak, stb.) áttekinthetőbb legyen.



I. FEJEZET
ÁI,rĺ.I,Áľos RENDnr,xnzÉsBx

1. A Szervezeti és MĺÍkiidési Szabályzat cé|ia:

Jelen szervezeti és működési szabźiyzat meghatározza a ľÁ-ľl-xa Napközi Otthonos óvoda
szewezeti felépítését' az intézmény műkiidésének belső ľendjét, a küIső kapcsolatokľa vonat-
kozó megál|apításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabáty nem uta| más hatás.
ktiľbe.

Az SZMSZ az intézmény pedagógiai pľogramj ában rogzitett cél- és feladatrendszer ľacionális és
hatékony megvalósítása érdekében fogalmazódik meg. Helyi szabźiyozás, amely a magas színvona-
lú m unkavé gzés szew ezeti hátter ét, tov ábbá a p artn erek e gyüttm űködé s ét b izto s ítj a.

További cé| az intézmény jogszerű, zavarta|an mtĺködésének biztosítása, a gyerľneki jogok érvénye-
sülése, a szülők, gyermekek, pedagógusok' és egyéb külsős partnerek közötti kapcsolat erősítése, az
intézményi műktidés demokratikus rendj ének garantálása.

2. A Szervezeti és Műkiidési Szabályzat ioeszabáIvi hátteľe:

A szervezeti és működési szabályzat |étrehozásának jogszabályi alapjai az a|ábbi tiiľvények, koľ-
mányľendeletek és miniszteľi ľende|etek:

. A többször módosított Magyarország Alaptörvénye (20|I. április 25.)

. 20|2. évi I. törvény a munka tĺirvénykönyvéről (Mt.)

. A többszöľ módosított |992. évi XXXIII. tV. A közalkalmazottak jogétllásáról (Kjt.)

. A többszĺjr módosított I38lI992. (X.8.) kormányrendelet a köza|ka|mazottakról sző|ő |992,
évi XXXIII. tv. végrehajtásárő| akózoktatási intézményekben (Kjt. vhr.)

. A többször módosított |993. évi LXXIX. törvény akozoktatźtsľól (Kt.)

. 2011. évi CXC. tĺirvény anemzeti köznevelésről (Nkt.)

. 363/2012, (Xľr.17.) Korm. ľendelete azovodainevelés országos alapprogľamjáľól (oAP)

. 2012. évi CXXN. tĺirvény anemzeti köznevelésľől szóló töľvény módosításáľól

. 229/2012. (Vu. 28.) kormányrendelet a nemzeti kĺjznevelésről szóló 20|l. évi CXC. töľvény
végrehajtásáľól

. 20/2012' (VIII. 31.) EMMI ľendelete: A nevelési-oktatási intézmények miĺködéséről és akoz-
nevelési intézmények névhasználatáľól (R.)

. 32/2012. (X.8.) EMMI- ľendelet a Sajátos nevelési igéný gyeľekek óvodai nevelésének irény-
elve és a Sajátos nevelési igényrĺ tanulók iskolai oktatásának iľányelve kiadásáról

. A többszĺjr módosított 1997 . évi XXXI. törvény a gyeľmekek védelméről és a gytmugyi igaz-
gatás (Gyvt.)

. Katasztrófák elleni védekezésről szóló 4412007 . (XII. 29.) oKM rendelet

. 2007 . évi CLII. törvény az egyes vagyonnyil atkozati-tételi k<itelezettségekľől

. 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről

. 1997. évi LXXXIII. törvény akote|ező egészségbiztosítás ellátásairól'
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. 26l|997. (IX.3.) NM ľendelet iskola-egészségügyi ellátásról

. 2O|1. évi CXCV. törvény azá||amháztartásró| (Ánt.)

. 36812011.(XII.31.) kormányrendelete az á||amháztaľtásról szóló tv. végrehajtásáról (Ávľ.)

. 20|1. évi CXII. törvény azinformérciós önľendelkezési jogrő| és az infoľmációszabadságrő|

. 135712011. (X. 28.) kormányhatározat az építésugyi szabályozás ésszerusítéséről és az ehhez
kapcsolódó szabványok felülvizsgá|atár ő|.

. 78/2003.(XI.27.) Játszőtéri eszkĺjzök biztonságosságfuő| szóló GKM rendelet

. 7l20I2. (IV. 18.) NGM rendelete a Játszőtéri eszközök biztonságosságáról szóló
7 8 /2003 .(XI'27.) GKM ľendelet módosításáról

. 20|2. évi II. törvény aszabźĺ|yséľtésľől, a szabálysértési eljáľásról és a szabá|ysértési nyilvántaľ-
tási ľendszerről.

. 20|1. évi CLXXIX. töľvény a nemzetiségek jogairól

. 1993, évi XCII' torvény a munkavédelemről

. Bkr..370/201 1.(XII. 31.) koľmányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséro|.

A jogszabźllyi rendelkezéseket betaftva, az a|ćtbbi SZMSZ-ben, az intézmény műkĺidését helyben
szabáIyozzuk, a helyi viszonyokra való tekintettęl.

3. Az SZMSZ hatálya (teľületi. szemé|vi és időbeli)

3.1. Teľületi hatálya: Jelen SZMSZ az ővoda egész területére, valamint azintézmény á|ta| szeľVe-
zett, ővodán kívüli programok helyszínén is érvényes.

3.2. Személyi hatáIya kiterjed' és kĺitelező érvéný:

} A szervezeti és műkĺidési szabtůyzat és a mellékleteit, fi'igge|ékeit képező további szabźlyzatok
előírásai, a bennük megfogalmazott rendelkezések, vezetoi utasítások betartása az intézmény
valamennyi ĺaząlkolmazottjára (óvodapedagógusokra, fejlesztőpedagógusra, a nevelőmunkát
segítőkľe, technikai dolgozókĺa).

} Az intézménybe felvételt nyert głerekelĺre az óvodában taľtózkodásuk ideje alatt.

Y A szülőlcre, különĺĺs tekintettel aľra, hogy az ővodaijogviszony keletkezésével a gyeľmek óvo-
dában töltött ideje alatt a szülői jogokat az ővoda gyakorolja. Kivéve, ha az A|aptörvénybe fog-
lalt önľendelkezési jog szerint a szülő íľásban nyilatkozik abban a kérdésben, hogy mely jogát
nem adja źIt.P|. a gyermek orvosi, fogorvosi vizsgálaton való részvétele, médiában való szerep-
lése, fényképezése, óvoda épületéből töľténő kivitele.

} Az óvodávąl kapcsolatban álló sząkemberelve, akik részt vesznęk az intézmény feladatainak
megvalósításźlban (pszichológus, logopédus, konduktor, gyógypedagógus, egészségiigyivizsgá-
latokat végzők, stb.).

} A nevelési időn kívtil nyújtott szolgáltatő|<ra (nyelvtanár, , stb.).

} Az intézménnyel kĺjzvetlen kapcsolatban nem álló más külsős (érdeklődő sziilők, szerelők, étel-
sztú|ítő, fénykép é sz' ús zóm e ster, stb. ) személyek számár a.
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A Szervezeti és Működési szabá|yzatban foglalt ľendelkezések megtaľtása mindenkinek kĺjzĺĺs érde-
ke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén:

o A közalkalmazottakkal szemben az óvodavezető _ munkáltatói jogkörben e|járvahozhatintéz-
kedéseket (ťlgyelmeztetéstől a fegyelmi elj árási g).

o Egyéb jogviszonyban á||őkat, illetve nem állókat, - a g/erekeket, a szülőIret vagl mó; nem ąz
óvodóban dolgozó, személyt - az ővoda vezetőjének, helyettesének illetve do|gozőjának tájé-
koztatnia kell a szabźiyzatban foglaltakľól. Udvariasan fel kell hívniuk a figyelmet a helytelen,
azSZMSZtarta|máva| szembemenő viselkedésükľe. Majd fel kell kérni őket, hogy ezthagyják
abba.

Amennyiben az SZMS Z be nem 1.artásźnak ténye továbbra is fenná||, a vezető a szabá|ytalanság
métékének megfelelően intézkedik, szükség esetén a magasabb fórumok szakembereinek se-
gítségét kéri (Pl': fenntaľtó, jegyzo, gazdasági vezeto, ľendőrség, gyámhivatal, családsegítő,
szakmai szolgáltató, stb.)

3.3. Időbe|i hatálya:

A Szervezeti és Működ ési Szabá|yzatot az intézményvezeto e|őterjesztése után, a 20/2012. (YII.
31.) EMMI rendelet 82. $ (6) pontja szeľint a nevelőtestület fogadj a e| - a szülői szervezęt vélemé-
nyezési j ogának gyakorlása mellett.

A SZMSZ az intézményvezető a|áírźsa, a fenntaľtó jóváhagyása után, a kihiľdetés napjén Iép ha-
tá|yba, éshatźrozatlan időľe sző|.Ezze| egyidejűleg hatályon kíviil kerül az e|őzó sZMsZ.
Ennek az SZMSZ-nek a hatálybalépésének napja : 20 13.09.0 1.

Abban az esetben, amikor a fenntartónak egyetéľtési joga van, meľt az a|apfe|adat ellátásán túl
tobbletkotelezettség hórul ró, a Nkt. 85. $ (l) pontja szerint az SZMSZ tekintetében az egyetértés
kialakítására haľminc nap áll ľendelkezésre.

A fenntaľtó alap jogosu|tságaazSZMSZ ellenőľzése A{kt. 83. s @ Đ.

Az SZMSZ módosítására a törvényi előíľásoknak megfelelően, akkor keľiil sor, ha a jogszabályok
módosulnak, ha a nevelőtestület többsége javaslatot tesz rá, valamint, ha a szĹilői szewezetkéri.

4. A dokumentumok nyilvánossága

Az SZMSZ, és az a|apdokumentumok (Hźnirend, Pedagógiai progľam (PP) nyilvánosak, azaz
minden éľdeklődő számźrahozzáférhetőekavezetői irodában, valamint azintézmény honlapján.

A szülők a Szewezeti és Műkĺjdési Szabályzatban foglaltakról, teljes teľjedelmében, PDF formá-
tumban az ővoda honlapjrán keľesztül tźĄékoződhatnak.

* A nyilvánosságról, és a nyilvános dokumentumok hozzáférhetőségéről, faliújságon hirdetmény
foľmájában, és az éves SZMK éľtekezleten is értesítjük az &intetteket. Äzalapdokumentumok hłva-
talos példányait az érdek|ődók az intézmény épületéből nem vihetik ki.

* AHéľ;irend egy példrányátt az ővodźba töľténő beiratkozáskor a sziilőknek át kell adni.

* Az alapdokumentumok megváltoztatásźnakmódját a dokumentumok végén ta|á|hatő érvényességi
rendelkezések szabá"|yozzźtk. Az alapdokumentumok megvźiltozőlsźrő| az intézmény vezetője min.
den esetben kciteles tźĄékoztatni az érintetteket, az aktuálisan ĺisszehívott énekezleten.
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II. FEJEZET
AZ óvoDA ADATAI (alapító okirata szeľint)

1. Az intézménv adatai:

2. !ĺz intézménv ie||emzői:

2.|.Létszámadatok: A közalkalmazottakszáma: 20'25Íő
Gyerek csopoľtok szźlma: 5 l25 fő
Felvehető maximális gyereklétszźm: I25 fó

Z.Z.Bé|yegző szoveges leíľása: TÁ-TI.KA lenyomataik:
(2 db hosszu, és 2 db körbélyegző) Napktzi otthonos lvoda l' hosszu: 2. kör:

'ľff,"Jľŕľn:
Tel: 3384-840

Abé|yegző lenyomatán, önkormányzati óvodákná|, amagyat címert kĺitelező szerepeltetni kell. '

Abé|yegzők használatáľa jogosu|tz Azintézmény vezetője, valamint az źita|amegbízottintézmé-
nyi dolgozók (vezető-helyettes, óvodatitkár),kizárő|aga munkakĺjri leírásukban szereplő iigyekben.

A kiiltsésvetési szerv neve: TA - TI. KA Nanközi otthonos Ovoda

A köItségvetési szeľv székhelye:
1088 Budapest, VI[. Rákóczi út 15.
B 3384-840, fax: 3384-'17 | E-mail: tatika.ovoda@upcmail. hu,

honlap: www.ta-ti-ka-ovoda

A költsésvetési szerv típusa: naokĺjzi otthonos óvoda

A köItségvetési szeľv a|apítőja:
Bp. VIil. Tanács vB.(I972.), illetve Bp. MII. keľ.

Józsefu árosi Önkormán v zat 0 993)
A költsésvetési szerv a|apittsának ideie: l972. máius 8.

A köItségvetési szeľv irányítő, fenntaľtó, és
felüsveleti szerve. - alapítói ioe syakorlóia:

Budapest Főváros, VIII. keľület Jőzsefvátosi Önkor.
mányzat (1082 Budapest. Baľoss u. 63-67.)

A költsésvetésĺ szeľv működési köre Köľzete : meshatélrozott utcanév ieglzék szeľint

Típ us szerinti besoľolúsa:
Ôvoda, és a köznevelési törvényben foglaltak a|apján
önálló iosi személyiséssel ľendelkezik.

A kö lts é sv et é s Í s zerv közfe|adata: köznevelés. óvodai nevelés. iskolai előkészítő oktatás

A k ii lt s é sv eté s í s zeľv ťlnanszír ozása: központi költsésvetési, és önkoľm ányzati támogatás

Az ővoda önálló bankszámlával rendelke-
zik:

Szám|avezető fi ókj a: voLKsBANK Zrt.
1 4 1 003 09-9 2r r09 49 -0 r0 00000

A köItsésvetési szerv oM azonosítóia: 034 381

A költségľetési szeľv töľakönyvi azonosí-
tó szdma:

508 166

A költségvetési szerv TEAOR kódia: 8510 / Iskola előkészÍto oktatás

A kiiltségvetési szeľv adőszźlma: r5508r64-2-42
A köItségvetésí szeľv szakźęazati szttma,
és megnevezése: 85l020 / óvodainevelés

A költsésvetési szerv eazdasáei besoľolása: önállóan működő kĺjltsésvetési szerv
A köItségvetésÍ szerv Hrsz.: 36545 alanteľület: I937 m"

KSH statisztíkaž szdmiele : 15s08 164-8 510-322-01
Kiiltséevetés kapcsolatdnak PIR szdma : 735715
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Abé|yegzőket e|zárva, lemezszekľényében, illetve az óvodavezeto \rodźĄźlban taľthatók.
2.3. A kiiltségvetési szerv vezet(ijének kinevezési ľenđje: a költségvetési szerv vezetőjét Budapest
Főváros, VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzatźnak Képviselő-testülęte bízza meg nyilvános
péúyázati eljárás útján hatáľozottidőre (5 évre).

?.4. Az' intózmóny kópvisclctóľc jogosultz Az intézmóny vczctőjc, valamint łz ŕitala mcgbízott
esetekben a v ęzető -helyettes.

2.5. Aláírási jogok (kiadmányozás): A kiadmányozási jog az intézmény ügyeiben t<jľténő érdemi
döntésľe ad felhatalmazást. A kiadmányozásijog jogosultja a költségvetési szew vezetője, képvise-
l őj e, vagy az źita|a me gb ízott vezető -he lyette s'

Az óvodavezeto a jogszabá|yban biztosított hatásköľének gyakoľ|ási jogát nem ruházza át a
munkavállalói jogviszonnyal összefiiggő dĺintések, és a gyermekfelvétellel kapcsolatos esetében.

A már felülvizsgált, végleges kiadmány jóváhagyását, elkĹildhetőségének engedé|yezését a kiadmá-
nyozásra jogosult óvodavezető akiadmánykézivagy đigitális aláírásával hagyjajóvá.

Intézm ényv ezető a|áír ésa. (dr. Támokiné Joó lldikó)

f.6. Az óvoda a|aptevékenysége

A kĺjznevelési töľvény 8. $ (1) bekezdése a|apján az ővoda a gyeľmek háľoméves koľától a tanköte-
Iezettség kezdetéig nevelő iĺtézmény, ahol _ e törvény 5.$ (l) bek. a) pontjában meghatźtrozottak
szerinti _ óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott nevelési program
a|apján uégzi tevékenységét (óvodai fejlesztő progľam). Az óvodai nevelés keretében végzik a ci-
gány kulturális neveléstmagyar nyelven, és szakértői bizottság szakértoivéleménye a|apján ellátják
a köznevelési törvény 4.5 25. pontja szerint: a külĺinleges bánásmódot igénylő mozgásszervi fogya-
tékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarra| (súlyos tanulási, ťlgyelem- vagy magatartásszabá|yozá-
si zavanal) kuzd(5 sajátos neve|ési igénytĺ gyermekek nevelését is.

Szakfeladat szźma,' Szakfeladat megnevezése:
85 1000 ovo d ai nevel és intézmény ei nek, pľo gram j ai nak komp lex tźtmo gatása

85101 I ovođai nevelés. ellátás
851012 Saiátos nevelési isénytĺ gyermekek óvodai nevelése' ellátása
851013 Nemzetisési óvodai nevelés. eIlátás

A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rétbízott gyeľmekek felĹigyeletéľől, a nevelés
és oktatás egészséges és biĺonságos feltételeinek megteľemtéséről.

2.7. Az óvoda jogá|lása: - önálló jogi személyiségként működő, önkoľmányzati költségvetési szerv.

2.8. Vállalkozási tevékenységet, az Alapító okiratában meghatźttozottak szeľint nem folytathat.

2.9 . Gazdátlkodási besorolása :

o Az óvoda önállóan műktidő, de nem önállóan gazdá|kodő kĺiltségvetési szerv. Nincs saját
gazdasőgi szervezete.
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o Az intézmény vezetóje rendelkezik az ővoda a|apfe|adatai e||átźsát szolgáló személyi jutta-
tásokkal és az azoV'hoz kapcsolódó járulékok és egyéb közteľhek e|őirźtnyzataiva|, a szakmai
any ag é s e szkĺjzb e szer zés e|őir ány zatáv a|.

o Az óvoda pénzugyi-gazdasági tevékenységét külĺĺn megállapodás a|ap1étn az öná||őan műko-
dő és gazdálkodó Józsefuárosi lntézmén1,rniĺködtető Központ |JIW (1082 Budapest, Baľoss
u. 84.) látja el a2013-as költségvetési évtől.

Az alaptevékenysége e||átźsához szükséges pénzeszkozök biztosításáról a fenntaľtó gondoskodik a
Józsefuárosi Intézményműködtető Kĺizpont belső szabá|yzatai, a MĹĺk<jdtetési szabályzat, és a JIK
és az óvoda közötti Egyiittműködési megállapodás, szerint. Ezen megźtllapodás foglalja össze, és
rész|etezi az ővodára vonatkozó költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos pénzugyi,
és egyéb sajátos előírásokat 1Áht., Ávr.), fe|tételeket.

Az intézmény székhelyétképezó épület tulajdonosi jogát Budapest Főváros, VIII. keriilet Józsefuá-
ľos onkormányzata gyakorolja. A telek (udvar) vonatkozásában pedig a oTP Ingatlan Alapkezelő
Rt' A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testĹilet éúta| a|kotott ľendęletekben meghatározott
szabályok az ir ány adők.

2.10. Alapító okiľatának száma, kelte: A TÁ-TI-KA Napkĺizi otthonos ovoda legutolsó a|apitő
okiratát Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete
40l20l3.(n.6.)száműhatćrozatána|2013.f ebľuáľ|4.hatái|ya|hagýa jővá.

3. Az óvoda szervezeti felépítése:

rÁ.ľI.x,ł, ovoo,ł . engedély ezett |étszálmz 20,25

, E szab á|y zat fiiggelékeként

* JIK : Józsęfuárosi Intézményműködtető Központ
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Az óvoda egységes szewęzeti rendszerű intézmény, egy szervezeti egységbő| á||, benne elktilönült
szęrvezeti egység nem műkĺjdik. A szervezeti egységet az intézmény vezetője egyszemélyi felelős.
ként vezet.

Az óvoda szakmai tekintetbęn önálló, tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások
a|apján|źtjae|2. Működésével kapcsolatban minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabá|y illetve a
Budapest Főváros, VIII. kerület Józsefuárosi Önkoľmányzat źita|hozott rendelkezés nem utal más
hatásköľbe.

Az intézmény munkavállalóinak foglalkoztatása kĺjzalka|mazotti jogviszony keľetében történik,
rájuk a többszöľ módosított közalkalmazottakjogállásáról szóló |992. évi XXXII. ttirvény, vala-
mint a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéró| az irányadó.

Munkáltatói jogkör gyakoľlója: az ővoda mindenkori vezetője, kivéve az ővodźba kihelyezett álta-
lános munkás (udvartakarítő - kertész) szemé|yét illetően, aki 20l3.0l.01.-től a JIK á||omźnyába
tartozik, de munkáját I00 száza|ékban az ővodaterületén |ája e|.

3..j.. Az intézményi vezetőség: tagtrai az ővodavezető, az óvodavezető-helyettes.

Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik.
Az óvoda vezetősége egyĹittműktidik az intézmény más kĺjzösségeinek képviselőive|, így a szülői
munkakĺjzö sség választmány áv a|.

Az intézmény élén intézményvezeto á||, munkáját egy pedagógiai vezeto-helyettes, valamint egy
óvodatitkáľ segítik, az intézmény vezetésével, pedagógiai, adminisztráciős és a gazdá|kodással ĺjsz-
szefiiggő fe ladatainak e||átásában,

3. 1. 1. Intézményv ezető

A köznevelési intézmény vezetője képviseli az ővodźń,irźnyítja és koordinálja a munkafolyamato-
kat' és vezeti a nevelőtestĹiletet.

A ktiznevelési intézmény vezetője _ aKöznevelési törvény előírásai a|apjźn _ felelős az intézmény
szakszeru és törvényes mÍiködéséért, az intézményi szabá|yzatok elkészítéséért, a takaľékos gazdá|-

kodásért, gyakoľolja a munkáltatói jogokat, jőváhagyja az ővoda pedagógiai programját, és dönt az
intézmény műkodésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabá|y nem utal más hatás-
körébe.

Az óvoda vezetőjefelle| az Nkt. 69. $ szerint rész|etezve:

a) az intézmény szakszerű és tĺirvényes működéséért, gazdětlkodásért,

b) gyakoro|ja a munkáltatói jogokat,

c) dont az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabá|y, közal-
kalmazotti szabá|yzat nem utal más hatásköľébe,

d)fe|e|ósazintézményiszabźiyzatokelkészítéséért,

e) jőváhagyja az intézmény pedagó giai programját,

/ képvisel i az intézméný.

, z0ll. évi CXC. törvény anemzeti kozrevelésről (Nkt.), 363lf)1f. (Xľ^.
nevelés országos alapprogľamj áról (oAP)' stb.

17.) Korm. rendelete azOvodai
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(2) A nevelési-oktatási intézmény. vezetője felel

a) a pedagőgiai munkáért,

b) a nev e|otestület v ezetéséért,

c) a neve|őtestület jogkörébe tartoző dontések előkészítésééľt, végrehajtásuk szakszeru megszerve-
zéséért és ellenőrzésééľt,

d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény miĺködéséhez szükséges
személyi és táľgyi feltételek binosításáért,

e) anemzeti és óvodai ünnepek munkarendhezigazodő, méltó megszeÍvezéséért,

fl a gyermekvédelmi feladatok megszeÍvezésééľt és ellátásáért,

g) a neve|ő és oktató munka egészséges és biĺonságos feltételeinek megteľemtéséért,

h) az ővodaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, és a szü|ői szervezetekkel való
me gfelelő együttműktidéséľt,

i) a g5łermekbaleset megelőzéséért,

j ) a gyermekek ľendszeres egészségügyi vizsg éiatétnak megszervezésééľt,

k) a p edagőgus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.

(3) A köznevelési intézmény vezetóje a pedagógiai munkáéľt való felelőssége körében szakmai elle.
nőľzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája szín.
vonalának külső szakértővel történő éľtékelése céljából.

Továbbá, a2011. évi CXCV. törvény azźi|amhélúartésrő| (Ánt.) 10. s (l) pontja szeľint, mint a
kĺiltségvetési szerv vezetĺ5je felelős aközfe|adatok jogszabályban, a|apitő okiratban, belső szabály-
zatban foglaltaknak megfelelő e||źtásáért, valamint a költségvetési szerv szźtmétra jogszabá|yban

előírt kĺjtelezettségek teljesítésééľt.
Az ővodavezetóje egyszemélyi felelősségge|vezeti,irányitja, és ellenőrzi azintézméný.

Feladatai: - pedagógiai, -tanigy-igazgďási,
- munkáltatói, és - gazdá|kodási teľiiletľe oszthatóak.

Az intézmény á|ta| kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és

szabá|yzato|nak a|źlírźlsára az intézmény vezetője egyszemélyiben jogosu|t. Az intézmény cégszeru
a|źirása az intézményvezeto a|áirásával és az intézmény pecsétjével együtt érvényes'

Az intézményvezető áItaI dtadottfeladat- és hatdskörök:

o a helyettes számělra a pedagógiai munkát segítő a|ka|mazottak munkájának e||enorzése, mun-
ka, és szabadságolási ľendjének megállapítása, szabadságuk kiadásának joga.

o a helyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az
intézmény képviselete és a rendezvényekkel kapcsolatos dĺintés joga.

3.1.2. Szakmai vezető.helyettes

Tevékenységét az Lntézményvezętó kózvetlen irányítása mellett végzi. Az intézményvezető akadá-
|yoztatása esetén e||átja a helyettesítését az óvodában.
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A helyettes a nevelési teriileten közľeműködik a vezető tita| megállapított tevékenység irányításá-
ban. Feladatait részletesen a munkaköri leírása tarta|mazza.

Közvetlenü| szervezi és irányítja az ővodai dajkák munkáját (A belső ellenőrzés során gondoskodik
a dajkák munkájának ellenőrzéséľől is).

Elkészíti a dolgozók hclycttcsítósi bcosztását, a hclycttcsítćsi feladatot ellátó közalkalnrazottak
munkájának ellenőrzését. Továbbá minden hónap |ezźtrźsakot ellenőľzi a Jelenléti ív beíľásait.

Havonta ellenőrzi a gyerekek mulasĺási naplójának vezetését' az igazo|t, és az igazo|at|an hiźnyzá-
sok ĺjsszesítését.

A vezetők (vezetőség) kĺizcitti feladatmegosztást mindkettőjük munkaköľi leírása rendezi részletek-
be menően.

3.2. A vezetőségnek vagłonnyilatkozati kötelezettsége van, a2007. évi CLXX törvény a|apján.

1. Kĺiltségvetés és egyéb pénzeszközök állami, <inkoľmányzatitétmogatások felhaszná|ásáva| össze-
fiiggő javaslattételre, döntésre vaw ellenőrzésľe jogosult személyeknek számítnak:

a.) intézményvezetó, b.)intézményvezető-helyettes

A vagyonnyi|atkozat-tételi kĺjtelességét az teljesíti, aki annak esedékességekoľ (2 évente) valós
tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz. A nyi|atkozat elkészítésének napján fennálló érdekeltségi és
vagyoni helyzetről kell számot adniuk. Valamint a vagyonnyi|atkozat-tétel időpontját mege|őzo őt
naptáľi évben szerzett, bármilyen jogviszonybő| származó jövedelmet kell összegezni. Az éves
jcivedelem összege megegyezik az éves adóbevallásban bevallott báľmilyen jogviszonybő| szfuma-
zó, ö sszes j övedelemmel. A vagyonnyi l atkozat tarta|mazza:

a) akote|ezett nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, valamint a munkáltatójára
vonatkozó adatokat,

b ) a kote|ezettel e gy hánartásb aĺ é|ó ho zzźltartozőj ának adatait,

c) aköte|ezett és a vele egy háztartásban é|o hozzźltartozőjajĺivedelmi, érdekeltségi és vagyoni
viszonyaira vonatkozó adatokat.

Annak, aki vagyonnyi|atkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja' a vagyonnyi|atkozat-
tételi kötelezettséget mega|apoző megbízatźsát vagy jogviszonyźń - az aľľa vonatkozó, külön jog-
szabźiyban meghatátozott megsziintetési okoktól fiiggetlenül - meg kell szüntetni, és a jogviszony
megszűnésétő| számított három évig közszolgá|atijogviszoný nem létesíthet, valamint az etowény
szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget mega|apoző munkakört, felađatkört, tevékenységet
vagy beosztást nem láthat el.

A vagyonnyilatkozatok kezelésére az e táľgyban hozott be|ső szabá|yzat az iľányadó.

4. óvodai közłisségek

Az óvoda alapközösségei: gyeľmekközösség, a|ka|mazotti közösség, és a szülők köz<issége.
A gyeľmekkĺizĺisségge| kapcsolatos kérdésekkel részletesen a IV. fejezet, és a Pedagógiai Progľam,
valamint az ővoda Háziľendje foglalkozik.
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4.1. Az alkalmazotti kiiztisség azintézmény nevelőtestiiletéből és azintézmény.nél koza|ka|mazot-
ti jogviszonyban álló pedagógiai munkát segítő dolgozókból áll. A teljes alkalmazotti közösséget
az ővodavezető hívja ĺissze mindazon esetekben, amikor ezt jogszabźĺ|y e|őirja, Yd{Y az intézmény
egész működését érintő kérdések tfugya|ésára kertil sor. Az a|ka|mazotti közĺjsség értekezleteiről
jegyzőkönyvet kell vezetni.

Az a|ka|mazotti kijzĺjsség értekezlete akkor határozatképes, ha a nevelési-oktatási intézményben
dolgozók legalább kétharmada jelen van.

A kĺjzalkalmazottiközösség tagjainak feladatait az ővodavezető ,,Munkaköri leírás'' keretében ľész-
letes en szab á|y o zza, e szab á|y zat fii g ge l ékeként.

4.2. Intézményen be| ü |i elkĺi ltin ü lt csopo ľtok :

A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelőeĺ az intézményen belül elktilönült feladatuk-
nak megfelelően részleges önállósägga|, illetve sajátos feladatokkal és jogosíwányokkal rendelke-
zik;

a. Nevelőtestület b. Gvermekvédelmi felelős

c. Pedagógiai munkát segítők kĺlzössége

d. Szakmai munkakö'zösség, e. Minőségbiztosítási team

a. Neve|őtestület: *'--'.".--""--*
óvodavezető (l), szakmai v. helyettes 111.

óvodapedagógusok (9), ' .'.

f e|zÁrkőztatópedagógqs.(:i)i,..'l liiii:i:i'

A nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében pedagógus-
munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, neve|ó és oktató munkát közvetleniil
se g ítő munkakörb en fo g l al ko ztatottak közĺi s sé ge.

A nevelőtestület a közoktatási töľvény a|apján meghatátozott jogosítványokkal ľendelkező testület,
amely a nevelési intézmény pedagógusainak közĺjssége, nevelési kéľdésekben az intézmény legfon-
tosabb tanácskozó éshatátozathoző szerve. A nevelőtestĺilet tagja az ővoda valamennyi óvodapeda-
gógusa, valamint a nevelési munkát kcizvetlentil segítő felsőfokú végzettségű a|ka|mazotÍja, a fej-
lesztő pedagógus.

A nevelőtestiilet a nevelési és oktatási kéľdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyek-
ben, valamint a Nemzeti k<iznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdések-
ben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

1. A nevelőtestület dönt az alábbi kérdésekben:

a) az ővoda a Pedagógiai progľamjának (PP) elfogadásáról,

b) az SZMSZ e|fo gadásár ő|,

c) az ővoda éves munkatervének elfogadásáról,

d) az intézmény munkáj źi átfogő elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,

e) a tov źlbbképzési program elfogadásáról,
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fl a nev e|őtestĹilet képvi seletében e|j áró p edagógus kiválasztásáról,

g) a Házir end elfo gadásáró l,

j) az intézményvezetói pźiyázathozkészitett vezetési programmal összefiiggő szakmai vélemény
tarta|márő|,

k) jogszabályban meghatźrozott más ügyekben (pl.: 7 évesnél idősebb gyerek további óvodai ellá.
tása Gyvt.).

Nevelőtestületi jogkör esetén a testület abszolút (50% + 1) többség a|apján dönt. A testület határo-
zatképes, ha2l3 része (8 fő) jelen van.

A nevelőtestül et megh atttr ozza működésének és d<intéshozatalának rendj ét.

2. A nevelőtestĹilęt vélemén}ĺező és javaslattevő jogkönel rendelkezik:

a) túljelentkezés esetén a felvételi szempontok pľioritásának felállításakor,

b) a vezetoi páJryázat vé|eményezése, és a vezďő személyének megválasztása kérdésében, a
20l20lf. (VIII. 31.) EMMI rendelete 189. s (1)-(8) pontjai szeľint,

c) a v ezetó-helyettes szeméIyének me gb ízás a' v agy vi sszavonása előtt,

d) a szakmai éľtekezletektémźLjźLnak meghatározźséĺban,lebonyolításában,

e) az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása (aľányosság elve) soľán.

Az e|hangzott véleméný, javaslatot a döntés előkészítése során a vezetőnek mérlegelnie kell. Az
e|hangző véleménnyel kapcsolatos álláspontját avé|eményezőve|, a javaslatadóva| közölni kell.

Az intézmény nevelőtestülete a fo|yamatos kapcsolattaľtás éľdekében, az alábbi állandó értekez|ete-
kettaĄa a nevelési év során:

- tanévnvitó . - tanévzźró éľtekezlet. - tavaszi nevelési éľtekezlet.

- .unl.u,á,. |i é,t"k",|",ek szĺik s é g,'.,int,
- az egyes tervezési időszak feladatait a csopoľtok pedagógusai ľendszeresen megbe-

szélik egymással, és a csopoľthoz beosztott dajkával.

A konkľét időpontok, és taľtalmak az óvoda éves Munkatervében kerülnek rögzítésre.

Rendkívüli nevelőtestületi énekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak megoldásá-
ra,ha a nevelőtestület tagjainak33 oÁ-a, valamint a közalkalmazoÍti tanács, azintézmény vezetője,
vagy vezetősége szükségesnek látja.

A nevelőtestiilet hatáskiiľének gyakoľlási jogát fenntaľtja, jogszabályban biztosított hatáskii-
ľeinek gyakoľlási jogát nem ľuházza źú, mive| az intézményben nem műkĺidik kiilĺjn szak'na\
munkaközcisség.

A nevelőtestület a feladatkörébetartoző ügyek előkészítésére - meghatározott időre vagy alkalmilag
- bizottságot hozhat |étre [20/201 2. (VIII. 3 1 .) EMMI ľendelete 1 17. s ( l )] .
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b. Gyeľmekvédelmi felelős

Azintézmény vezetője gondoskodik a gyeľmekvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekľől.

A nevelési év kezdetekor a sziilői faliújságon tźĄékońatni kell a szülőket a gyermekvédelmi felelős
nevéről' valamint aľróI, hol és mikor tĄa a fogadó őrtĄźt. Ezze| egy időben ki kell helyezni a
gyeľmekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címlistáját és telefonszámát.

A gyereket veszé|yeztető okok feltárása érdekében sziikség esetén családlátogatáson vesz tész a
szĹilői munkaközösség vezetőj e és az óvodavezető felkéréséľe.

A gyeľmekvédelmi felelős amennyiben a gyeľeket veszé|yeztető ok pedagógiai eszközökkel nem
szĹintęthető meg, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól.

A gyermek anyagi veszé|yeztetettsége esetén rendszeľes, illetve rendkívüli segély megźů|apítźsźt
kezdeményezheti.

Feladata:

- Figyelemmel kíséri a hátrányos he|yzetu, és a halmozottan hátrányos he|yzetu gyerekek
fej lődését, kĺiľtilményeik alakulását.

- Gyeľmek bétntalrmazźts vélelme, elhanyagoltság esetén, vagy egyéb pedagógiai eszkozze| meg
nem szüntethető, veszé|yeztető tényezo megléte esetén éľtesíti a gyermekjóléti szolgálatot.

- A gyeľmekjóléti szo|gá|at felkéľésére résztvesz az esetmegbeszéléseken.

- A gyermek anyagi veszé|yeztetettsége esetén rendszeres, vagy rendkívüli támogatás
megźi|apítélsát kéri a lakóhely szerint illetékes települési ĺinkormányzat polgáľmesteri
hivata|źná|, szükség esetén javaslatot tesz a támogatás természetbeni ellátás foľmájában
tĺjľténő nyujtására.

c. Pedagógiai munkát segítők kłiztissége: 
-->

Szewezeti egységnek nem minősülő, saját területiiket érintő kérdésekben véleményezési és javaslat-
tevő jogkönel ľendelkező kĺjzĺjsséget alkotnak. A közalka|mazotti, illetve munkatársi kĺizösség tag-
jai.

- Dajkák közössége: segíti a nevelőmunkát, e||átja a gyermekek gondozásźt.TisztźtntĄa a gyeÍme-
kek köľnyezetét, segíti az étkeztetést. Munkájuk megszervezésę a vezető-helyettes feladata a mun-
kakĺjri l e írás ában me gfo galm azottak szerint.

- Az óvodatitkáľ (adminisztrátor) a nevelőtestiilettől és a dajkák közösségétől elkülĺjnült feladattal
rendelkező ktjzalkalmazott, akiknek feladata elsősorban az iĺtézmény ľendeltetésszerű működésé-
hez szo|gá|ó feltételek biztosítása (funkcionális feladatkörök). Feladatkörét, hatáskĺjrét és jogkörét
ľészletesen a munkaktiri leíľása tarta|mazza.

- Pedagógiai asszisztensi munkakör létesĹil, 20L3.09.0T.-to| a Nkt. alapján 3 csoportonként 1 fő.
Feladata a Pedagógiai Programban (PP), a munkakĺjri leírásban lesz megfoga|mazva. Munkájuk
megszervezése a vezető feladata lesz.
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d. Szakmai munkakiizösség

Az intézmény pedagógusai - elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő - szakmai munkaközös-
ségeket, minőségirányítási csopoľtot hozhatnak létre.

1. A szakmai munkaktiztisség (amennyiben létrejön3 az Nkt. 71. $ pontjai a|apjźn) óvcs tcľv szcľint
részt vesz nevęlési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében' szervezé-
sében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásá-
ban. A szakmai munkakĺjzĺjsség tagja és vezetője a belső éľtékelésben és ellenőrzésben akkor is
részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. Önkéntesen szerveződő k<jzösség, melynek a
v ezeto nem tagj a. Sz ąhn ai munkako z ö s s é ge k e gł üt t miÍko dé s e :

- Minden munkaközösség a munkák soľán szoros kapcsolatban áll egymással.

- MunkatervĹik készítésekor egyeztetik a feladatokat, az időpontokat és a felelősöket.
- Egymás munkáját támogatják, a szewezést, lebonyoiítást kĺjzĺĺsenvégz1k.

Kap c s ol at tart ás ánąk rendj e :

- Munkaközĺisségi értekezletek.

- Ad hoc feladatokkal kapcsolatos megbeszélések.

1.1 A szakmai munkakiizösségek tevékenysége:

o Módszertani kéľdésekben javítják, kooľdinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka
szakmai színvonalát, minőségét.

Részt vállalnak a Pedagógiai progľam módosításának előkészítésében.

Egyiittműködnek egymással a nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb infor-
máciőźtramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendszeresen kon-
zulltźinak egymással és az intézmény vezetőjéve|. Az intézmény vezetóje a munkaközösség-
vezetőket legalább évi gyakorisággal beszźlmo|tatja.

A munkaközĺisség a munkateľv a|apján részt vesz az intézményben folyó szakmai munka bel-
ső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési ľendszeľének működtetésével kapcsolatos felada-
tok ellátásában.

Fejlesztik foglalkozási ágak oktatási tartalrmát, tĺjkéletesítik a módszeľtani eljáľásokat.

Kezdeményezik a pá|ytnatokon való részvételt

Felmérik és éľtékelik a gyeľekek fejletségi és tudásszintjét.

Szervezik a pedagógusok továbbképzését, és támogatj étk az innováciőt.

Vél em énye zik a p e dagó gu s ál l ásh e lyek p ályá zati any agti.

Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai e|őirányzatok felhaszná|źsára.

T ámo gatj ák a p źůy akezdő, gyakornoki i dej üket tö ltő p edagó gu s ok munkéý źt,

Fejlesztik a munkatársi kĺizösséget.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

, Jęlenlee óvodánkban nem működik szakmai munkaközössée.
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javaslatot tesznek az ővodában folyó gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók
szakir ány ítźtsának e||étásźtr a.

Az intézménybe újonnan keriilő pedagógusok számára mentoľt biztosítanak, aki figyelemmel
kíséri az új kolléga munkáját,tapaszta|atairól negyedévente referál azintézmény vezetőinek.

Figyelemmel kíséľik azintézményvezető kijelölése a|apjátn a gyakornokok munkájáttámogatő
szakmai vezetók munkáját, segítik a gyakomokok beilleszkedését.

t.2. 
^ 

szakmai munkaközösség-vezető jogai és fe|adatai

. osszeállítja az intézmény pedagógiai progľamja és aktuális feladatai a|apján a munkaközösség
éves munkatervét.

o lrźnyítja a munkaközösség tevékenységét, a munkakĺizösség szakmai és pedagógiai munkáját.

o Az óvodavezeto á|ta| kijelĺilt időpontban munkakĺizcisség.vezető táľsai jelenlétében beszámol
a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapaszta|atairő|.

o Módszeľtani és szakmai megbeszéléseket taľt, segíti a szakiľodalomhasznźiatát.

o Tźiékoződik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézkedést
kezdeményez avezetőnél; a munkakĺjzösség mindentagtránéi foglalkozást|túogat.

. A pedagógus teljesítményértékelés ľendszerében szakmai e||enőrző munkát végez, tapaszta|a-
tairól beszám o| az intézmény vezetésének.

. Összefog|aIő e|emzést, énékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a ne-
velőtestület szátmát a.

. Állásfoglalása, javas|ata, véleménynyi|vánítása előtt kĺjteles meghallgatni a munkaközösség
tagsait; kellő időt kell biztosítani szétmátra a munkaközĺisségen belüli egyeztetésre, meľt a kö-
zĺisség álláspontját a tĺibbségi vélemény a|apjtln kell képviselnie.

e. Minőségbiztosításiteam

A minőségbiztosítási team, kör feladata a helyi nevelési pľogram a|ap1źtn az intézményi célok
megvalósulásának ellenőrzése, értékelése, a módosítás előkészítése. Létrehozása avezető és a neve-
lőtestület feladata volt. Az intézményi minőségirányítási programok 2012. augusztus 3l-ig voltak
érvényben, miután a Nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény külön paragrafusban nem rendel-
kezik az intézményi m in ő ségirányításľó l.

Ennek oka, hogy a Nkt. 87.$. (1) pontja szerint: ,lz oMatásért felelős miniszter m{jkodteti ąz orszá-
gos pedagógiai-szalcĺnąi ellenőrzés rendszerét. Ennek keretei között a koznevelési intézményben

folyamatos pedagógiai-szahnai ellenőľzést szervez, amely intézményenlaźnt, otévente ismétlődő,
érté kelé s s el z áruló vizs gólat.,'

Äz országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés cé|ja a pedagógusok munkájának külső' egységes krité-
riumok szerinti ellenőrzése és éľtékelése a minőség javítása éľdekében. Az e||en&zés kiterjed fenn-
tartótól fliggetlenĹil minden köznevelési intézményre.

A fentiek a|apjźln a továbbiakban intézményekľe bízza, hogy működtetik-e tovább aznYIIP-et, vagy
sem". A 20I3l20l4-es nevelési évtől véglegesen meg is szünteti azintézményi minőségbiztosítást.

a Jelenles óvodánkban már nem működik az IMIP.
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4.3. A szĺilők ktizłissége

Az óvodai szo|gá|tatźs igénybevevői a sziilők. A sztilő kötelessége, hogy gondoskodjon gyeľmeke
éľtelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekĺől és aľľól, hogy gyermeke telje-
sítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elváľható segítséget, együttműködve az
intézménnye|, aztlta|, hogy biztosítja gyeľmeke óvodai nevelésben való részvételét. Nkt. 72. $ (1)

A sziilők részérő| elvárható, hogy tartsa tiszteletben az ővoda vezetői, pedagógusai, a|ka|mazottai
emberi mé|tőságět és jogait, tanúsítson iľántuk tiszteletet.

A szülők szźtmfua biztosított jog, hogy kezdeményezze szu|oi szervezet, óvodaszék |étrehozásźú, és
annak munkájában, továtbbá a szülői képviselők megvá|asztásában, mint választó, és mint megvá-
lasztható személy részt vegyen.Ez a szewezet érdekvédelmi funkciót |át el, javaslattevő joggal fel-
tuhźlma, az Nkt. 73.$ (1) pontja szerint.

A szülői munknközösséq részére biztosított iogok

l. A sziilői szewezetnek döntési joga van saját műkodésének rendjéről, munkatervének elfogadásá-
ró l, ti sztségvisel ő i megv źiasztásźtr ő| és a képviselőj ének személyéľől.

2. Az sZMsZ, valamint aHéłzirend elfogadása előtt, a szülői szetvezet véleményét ki kell kéľni.

A s zül ő i munkakb z ö s s é g v é l e m é nv e z é s i, .i av ą s l ąt t ev ő i j o go t gv ąl{0 ro l :

- Az SZMSZ, és ahźz.fuendtata|mát tekintve a gyermekek fogadását, a létesítmények haszná|a-
ttú, a vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattaľtást, az innepélyek megemléke-
zések ľendjét szabá|yoző ľészeiben, továbbá

az ővoda helyi pedagógiai programjának tartalmát tekintve, annak módosításakor is.

a szüIőket anyagi|ag érintő ügyekben,

- a szülői értekezlet napiľendjének meghatározásában,

- azintézmény és a család kapcsolattaľtási ľendjének kialakításźlban,

- a gyermekvédelemmel összefuggő kérdésekben,

- az éves munkatervnek a szülőket is érintő részében.

3. A szülők írásban kezdeményezhetik a helyi pedagógiai pľogľam módosítását, amennyiben azt
indokoltnak tartJák.

4. A gyeľmekbalesetek kivizsgálásakor lehetővé kell tenni, hogy a szü|ői szewezet képviselője részt
vegyen.

5. Az Nkt. 69. $ (4) ponda szeľint a nevelési-oktatási intézményvezető munkźĄźt a neve|őtesttilet és
a sziilők kĺĺzĺissége a vezetői megbízésálnak második és negyedik évében szemé|yazonosításľa al-
kalmatlan kérdőíves felmérés a|apjźln éľtékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőľzés azintéz-
ményvezető munkájának ellenőrzése és éltékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figye-
lembe veszi.
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III. FEJEZET

^Z 
ovoDA MŰKoDÉsr nnľoľn

1. A nevelés év helyi rendje

A nevelési év: az óvodában szeptembeľ 1-jétől a következő év augusztus 31-éig taľtó időszak.

A foglalkozások keretében tartott nevelés-oktatás év október l.-től június 15.-ig értendő.

Az óvoda működése a szülők és a gyerekek szémára egész évben folyamatos, kivéve az alábbi ese-
tekben:

- Az oktatás néIküli napokon (3 a|kalommal), időpontja: november, februáľ, és június.
- A nyáľi zźlrts idotartama 5 hét, évente véitozó dátummal.
- Té|i szünet időtartama 5 nap, évente vźitoző dátummal.
- Szombati munkanapokon (amennyiben nem az óvoda a kerüIet ügyeletes intézménye).

A fenti pontokban a konkľét dátum meghattlrozźsa az adott év Munkatervében, valamint aHéni-
rendjében kerül rögzítésre. Faliújságon, és honlapon történő kihirdetéssel, illetve kazzététe||e|.

Az üsveletek messzervezésének rendie a zárćs. illetve az oktatźs nélkĹili naookon:

* Az intézmény nyźlri, illetve téli szünetének ideje a|att, a kerület egy másik, eITe a célľa kijelölt
óvodájában, maximum 3 hétre ügyeleti ellátást lehet igénybe venni.

A nyári zárás szabályai:

|. Az intézmény iizemeltętése a fenntaľtő éita| meghatározott nyári zźrva tartás alatt szünetel,
ilyenkor történik az intézmény szükség szerinti felújítása, karbantartźlsa, valamint a nagytakarí-
tás.

2. Azintézmény nyáľi zárvatartásárő| legkésőbb febľuár 15.-ig a sziilőket tźýékoztatni kell.

3. A nyári zětrás e|ott 30 nappal össze kell gýjteni a gyermekek elhelyezéséľe vonatkoző igénye-
ket, és a sziilőket a gyermekeket fogadó óvodáról, annak működésével kapcsolatos lényeges
kérdé se kľő l a zfu ást m e ge l őzően tźý éko ztatni ke l l.

4. A harmadik bekezdés szerinti zárva tartás esetén, amennyiben a fogadó intézmény Szewezeti
és Működési Szabá|yzatźnak, illetve a jelen SZMSZ-nek a rendelkezései jelentősen eltérnek
egymástól (különĺisen, a nyifrla tartás kérdésében), űBy akét intézmény külön megállapodásban
rendelkezik, hogy a ztlrva tartás ideje alatt melyik, vagy milyen - jelen Szabá|yzattól - eltérő
szabályok éľvényesülnek. A megállapodás tarta|mźról a szülőket megfelelő módon pl. a hirde-
tőtáb|źLÍ a történő kifiiggesztéssel - táj ékoztatni kel l.

5. A negyedik bekezdés szerinti szabá|yok szerint kell eljárni, ha az intézmény másik intézmény
zárvatartásamiatt fogadja a másik intézmény gyermekeit.

* Az oktatás né|kü|i napokon, valamint nyáľon június 15.-e után a gyerekeket ĺisszevont, ügyeleti
csoportban helyezzik el, augusztus 31.-ig.

1. Az óvodai oktatás nélküli munkanapokszźlma egy nevelés-oktatás évben nem haladhatjamegaz
öt napot.
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2. Az intézményi nevelés nélküli munkanapok időpontjárő| azintézmény megfelelő módon - pl. a
hirdetőtáblán történő elhelyezéssel - a nevelés nélküli munkanap miatti zátva lartást mege|őző-
en legalább hét nappal tájékoztatja a szülőket. Egyűtta| fel kell hívni a sziilők figyelmét' hogy a
tźĄékoztatélst követő három napon belül, de legkésőbb a nevelés nélkĹili munkanapotmege|ozo
napig je|ezzék az intézményvezetőnél, hogy a nevelés nélküli munkanapon igénylik-e a gyeľ-
lnek felügyeletét.

3. Az első bekezdés szerinti igény esetén az ővodai nevelés nélküli munkanapokon biztosítandó
gyeľmek felügyelet szükségességérő| az intézményvezető dönt, és amennyiben azt indokoltnak
tĄa, gondoskodik a felügyelet b izto sításáľó l.

4. A felügyelet másik intézményben is biztosithatő,ha az igények alacsony száma a|apjén az in-
tézmények közötti összevont felügyeleti rendszer biztosítása is elegendő.

5. A harmadik bekezdés szerinti szabályok szerint kell eljárni, ha az intézmény másik intézmény
zźtrvatartźsamiattfogadjaamźsikintézménybő|érkezőgyermekeket.
1 1. Amennyiben az oktatás nélküli munkanap miatti ztlwa taľtást mege|ózo napig a szulok 25
%o-a kéri, a felügye let bi ztosítása kĺjtel ező.

2. Az óvoda nyitva taľtásának ľendje

2.1. 
^ 

gyeľmekek fogadása

|, Azintézmény hétfőtő| péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik. Ekérő azintézményi mun-
karend, a gyeľmekek fogadásának rendje abban az esetben, ha anemzeti iinnepek miatt az általános
munkaľend, a munkasztineti napok rendje is másképpen alakul'

2. Anyitvataľtási idő' napi 11,30 peľc: 6,15 perctől |7,45 percig tart.

3. A gyeľmeket 6,15 perctől óvónő fogadja, és felügyeletérő| |7,30 óľáig óvónő gondoskodik.

4. Reggel 7 őra e|ott, illetve délután 17 őra után a gyeľmekekkel óvodapedagógus, összevont cso-
portban, illetve ügyeleti rendszerben is foglalkozik.

5. Az óvodai foglalkozások reggel 8 óľa 45 perckor kezdődnek, és kb.l0óra 15-koľ érnek véget,
melyeken való részvéte| a nagycsopoľtosok szźlmára kĺjtelező. Egy foglalkozźs időtartama 20-25
peľc. A többi csoportban 9 - l0 óra között szervezodnek a foglalkozások, életkoľhoz igazított időke-
retben.

2.2. Az óvoda bejárati ajtajának zärva taľtásának rendje:

- Reggel 845-tć'l és B őráig.

- l3ls-től l515 óráig.

- Délután |6 őrátő|, abban az esetben, ha valamennyi óvodás
csoport már az udvaron tartózkodik.

Azáwa taľtás ideje alatt csengetéssel lehet bejutni az épu|etbe.

A gyerek óvodában taľtózkodásának maximális ideje a Köznevelési torvény értelmében: egy gyerek
napi tíz őrźnáů hosszabb ideig nem tartózkodhat az intézményben, bér anyiwa taľtás ideje ennél
hosszabb.
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3. Az óvoda munkarendje

A konkľét napi munkabeosztások összeállításántú az intézmény feladatellátásétĺak, zavaĺta|an mu-
ködésének biĺosítását kell elsődlegesen figyelembe venni.

3.1'. Az óvoda pedagógusainak munkarendje

Az intézmény pedagógusainak teljes munkaidőkerete: heti 40 óra. A heti munkaidőkeľet első napja
mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Szombati és vasárnapi
napokon, iinnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges.

A pedagógus ktiteles 10 peľccel foglalkozási, ĺigyeleti beosztása e|őtt a munkahelyén (illetve a
tanítás nélküli munkanapok pľogramjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni.

A gyerekek szttmźtra történő, az ővoda területén kívül megtaľtott foglalkozások esetében az ővőnónek
bejelentési kötelessége van, iegaiább egy nappal előbb az épüiet elhagyása kapcsán avezetó,távollét-
ében a helyettes felé. Amennyiben a vezető úgy ítéli meg, hogy a program balesetveszélyes, vagy
nem szolgálja a gyerekek fejlődésétjogában á||azt nem engedé|yezni. A külsős program esetén alap-
szabźúy, hogy gyermeklétszámtól ftiggetlenül minimum két felnőtt legyen jelen, illetve 10 gyereken-
ként legyen egy kíséľő. Ennek biztosítása, megszervezése az óvónő kötelessége.

A pedagĺigusok munkaidejének kitĺjltése

A pedagógusok teljes munkaideje a kôte|ező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató munkával
ĺĺsszefiiggő feladatok e||átásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakĺjrben dolgozók mun-
kaideje két részre oszlik:

a) a kötelező őraszźtmban ellátott feladatokľa,
b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra.

A kötelező őraszám az óvodavezető esetében heti 6 őra, a pedagógiai helyettes és a gyakoľ|aVezetó
óvónők részére heti 24 őra. Az óvodapedagógusok gyerekek kĺjzött töltendő kötelező őtaszáma pe-
dig heti 32 őra.

a) A kiitelező óľaszámban ellátott feladatok az alábbiak

A pedagógusok kötelező őrźtban ellátandó munkaidejébe beleszámít az ővodai nevelés-oktatás, a
gyerekek goĺdozása, az egyéni bánásmód, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és
befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő és befejező tevékenységnek számít a foglalkozás
előkészítése, az eszköz<jk ľendezése. Napi méľtéke hétfotől - csütörtöki g 6,30 peľc, pénteken 6 óra
(ez egyen|őheti 32 órával).

A ľeggeli ĺigyeletet (6,15-től 7-ig) e||átők esetében ez a Munkarends szerint eltéľhet, viszont sza-
bály, hogy két hét alatt nem lehet kevesebb, vagy több 64 őráná|.

Amennyiben a kö'telezó őraszámukon felül gyerekcsoportban tartőzkodnak helyettesítési díj illeti
mes őket.

. E szabä|yzat fiiggeléke
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A pedagógusok, a fe|zźlrkőztató pedagógus kivételével, két miĺszakban dolgoznak, heti váltással, a
munkarendben megj elö|t módon.

óvónők esetében a délelőttös múszak H - P- ig 7-I3,3O-ig, a délutános műszak II-I7,30-ig, fe|ztr-
kőztatő pedagógus munkaideje 7,30-I4-igtart. Pénteken fél őráva| rövidebb.

b) a munkaidő tiibbi ľészében ellátandó feladatok (40 őra_32 őrakülönbsége):

r' a foglalkozásra való felkészülés, eszközök készítése,
{ az adminisztľációs feladatok elvégzése,

/ gyerekek fejlődésének rendszeres íľásos értékelése,

{ tehetséggondozás, a gyeľekek fej lesztésével kapcsolatos feladatok,
,/ az ővodai és az óvodán kívüli kultuľális, és sport pľogramjainak szervezése, lebonyolítása,

{ a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok e||źltása,

{ szülői éľtekezletek, fogadóóľák megtartása,
,/ részvétel nevelőtestü|eti értekezleteken, megbeszéléseken,

{ részvétel a munkáltatő źL|ta| elrendelt tovthbképzéseken,
,/ a kirándulások, iskolai ünnepségek és ľendezvények megszervezése, a rendezvényeken való

részvétel,
r' nevelés nélküli munkanapon az óvodavezeto á|ta| elľendelt szakmai jellegű munkavégzés,
,/ részvétel az intézmény belső sza|łnai ellenőrzésében, hospitá|ásokon,
,/ az ővodai dokumentumok készítésében, felülvizsgá|atélban való kĺizremiĺködés,

{ szertárrendezés, a leltárak rendben tartása,

{ a csoportszobák rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

3.2. 
^ 

ktizneve|ési intézményben va|ó benntaľtózkodás rendje

a) A benntartózkodás legfontosabb előíľásait aHázirend, és a személyľe szóló Munkakĺjri leírás
rogzíti.

b) Az óvodában dolgozó közalkalmazoÍtak benntaľtózkodásának rendje az éves munkateľvben,
valamint a dolgozók szźlmára a jelenléti ív dossziéjában, jól |źĺhatő helyen ta|á|hatő.

c) A napi munkavégzés igazolásárakote|ezően előírt jelenléti iv szo|gźĺ|, mely taľtalmazzato-
vábbá attilőrźlkat, a helyettesítések idejét, az ugye|eti időt, atávo|maradás idejét és okát.

* Az óvodavezető benntartózkodása. és helyettesítésének rendje:

Az intézmény nyitvatartási idején belĹil ľegge| 7 őra és délután 17 őra között az |ntézmény vezetőjé-
nek, vagy helyettesén ek az intézményben kell tartózkodnia.
A vezetők benntaľtózkodási rendjét félévente meg kell hatéttozni, és hiľdetőtáb|án, vagy honlapon
közzé kell tenni. A beosztásról a fenntartót is tájékoztatni kell.

Amennyiben az ővoda napi nyiwa tartásának teljes ideje a|att avezetó-he|yettes kétmĺíszakos mun-
kaľendje (egybeeső munkarend) miatt, vagy az ő, vagy a vezeto taľtós távollétnek nem minőstilő
szabadsága' betegsége , hiányzása esetén az intézményvezetó illetve helyettesének folyamatos benn-
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tartőzkodása nem oldható meg, úgy a helyettesítés rendjére vonatkozó szabá|y e dokumentum II.
fej ezetének 3.4. 1 . pontj ának 4. bekezdésében található meg.

* A pedagógusok benntartózkodása. és helyettesítésekor az alábbi szempontok érvényesülnek:

- Az óvoda teljes nyitvatartása alatt gyerek feltigyeletét csak óvodapedagógus láthatja el.

- Helyettesítéskor elsősorban a gyerekeket jól ismerő, szintén a csoporttal foglalkozó óvónő he-
lyettesítsen.

- Hosszabb időtartamú helyettesítés esetén figyelembe kell venni az önkéntesség.

- A jelenléti ívben a pedagógusok a kötelező őraszámuk ledolgozásátigazo|ják. A kötelező őra-
számon feltili egyéb tevékenységek idejét nem kell dokumentálni.

3.3. Az óvoda pedagógiai munkáját segítők munkaľendje a Kjt. és a Mt. szerint heti 40 óľa.

A dajkák két miĺszakban dolgoznak, heti váltással, a munkarendben megjelĺjlt időszakban. A mun-
karendet, a helyettessel való egyeztetésutttn, az óvodavezetohatározzameg.

A napi munkaidő megváltoztattsa az óvodavezető vagy az óvodavezető-helyettes szóbeli vagy ítá-
sos utasításáVal történik.

Érkezésüket, és távozásukat a jelenléti ívben aláíľásukka| igazo|ják.

A teljes munkaidő kitöltését szolgáló feladataik sorát a Munkaköri leíľásuk tarta|mazza.

3.4. Távolmaľadás, ľendkíviili távolmaradás

3 . 4 . | . A v ezetők, a|ka|mazottak távo lm aľadás a

o Avezető a munkáltatőja, - az a|ka|mazott az óvodavezető felé a munkából való távolmaľadását,
szabadság, illetve ťlzetés nélküli szabadság igényét, és annak okát a töľvényi előíľásoknak
megfelelően 15 nappal korábban köteles bejelenteni. A szabadságolási terv elkészítéséhez
januárban mindenki leadja a vezető-helyettesnek aZ éves szabadság fe|haszná|źlsának
ütemezését, figyelembe véve anyári zźlrás idopontjźt.

o A vezető a fenntartő, az a|ka|mazott az óvodavezető, vagy helyettese felé kĺjteles jelenteni a
munkából való rendkívüli távolmaradésźń, és annak okát. Lehetó|eg e|őzo nap, de legkésőbb a
munka megkezdése előtt 5 őrźxa|, hogy helyettesítéséről intézkedni tudjanak.

o A távolmaradás helyettesítési rendjét valamennyi a|ka|mazott munkaköri leíľása tarta|mazza.

o Az intézményvezeÍő akadúlyoztatdsa, illetve túvolléte esetén éľvényes helyetÍesítési rend:

- A vezeto akađá'|yoztatása esetén helyettesítését teljes felelősséggę| az ővodélban az intézmény-
vezeto-he|yettes látja e|, az azonnali dtjntést igénylő esetekben, a vezető kizárólagos hatásköľé-
betartoző iigyek kivételével (pl.: gyeľmek felvétel, munkaviszony létesítés, megszüntetés, stb.).

- A helyettesítés _ a helyettes saját munkaköľi leíľásukban meghatározott feladatai mellett _ az
azonna|i intézkedést igénylő döntések meghozata|ćlra, az ilyen jellegű feladatok végrehajtásáľa
terjed ki.

- Az intézményvezető taľtós távolléte esetén a helyettesítés ellátása fenntaľtói intézkedés a|apján
történik. Ilyenkor a helyettest fe|ruházzákavezető te|jesjogkörének gyakorlásával.
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- Az intézményvezető alkalmanként döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja a
helyettesľe, vagy a nevelőtestület más tagsára. Ilyenkor a d<jntési jog átruházása minden esetben
írásban történik.

. Az intézményvezető és szakmai helyettese egyidejű távolléte esetén (a kétműszakos munka-
rend miatt) a helyettesítés az intézményvezető á|ta| írásban adott megbízás a|apjźtn egy Ĺigyvivő
kijelölésével töľténik. Az ügyvivő személyének kiválasztása nevelési évenként történik. Java-
solt a helyettes személyével ellentétes műszakban dolgozó, tapaszta|tabb óvodapedagógus kije-
lölése.

-Megbizáshiányźtban, illetve va|amennyi személy egyĹittes hiźtnyzása esetén azintézménryeze-
tőt a legmagasabb szo|gěiati idővel rendelkező, határozat|an időľe a|ka|mazott pedagógus he-
lyettesítheti.

3.5. Munkakiiľi |eĺľás

Äz ővoda minden munkavállalója névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírást kap az alkal-
mazást követő néhány napon belül, átvételét a|áírásáva| igazo|ja.

* Azintézményben haszná|t munkaköri leírások fajtái:

- óvodavezetői (polgáľmesteri hivata| á|ta| készített), - szakmai vezető-helyettesi,
- pedagógusi, - fe|ztrkőztató pedagógusi
- pedagógiai munkát segítői: - pedagógiai asszisztensi 1zot:'ol'0l' után),

- óvodatitkáľi, - dajkai,

- takarítónői, gondozónői

* Azintézményben hasznáůt munkaköri leíľások azSZMSZ ftiggelékeként találhatóak meg.

A munkakĺjri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni, és ha szükséges aktualizálni kell.
A feladatkör szerinti, névľe szóló munkaköri leírások e szabáiyzat fiiggelékét képezik.

4. Äz ővoda be|ső szakmai és tanĺigyi dokumentumainak használati ľendje

Az alapdokumentumok nyilvánosak, minden érdeklődő számétrahozzáférhetőek a vezetói iľodában,
illetve az ővoda honlapján. A nyilvánosságról, és a nyilvános dokumentumok hozzźĺférhetőségének
tájékonatásáról jól látható helyen hiľdetméný kell kifiiggeszteni.

Az alapdokumentumok hivatalos példányait az érdeklődok az intézményből nem vihetik ki. Az
alapdokumentumok megvá|toztatásźnak módját a dokumentumok végén ta|á|hatő érvényességi ren-
delkezések szabźiyozzźtk. Az a|apdokumentumok megváltozźsárő| az intézmény vezetője köteles
táj ékoztatni az érintetteket aktuál i s an ö s szeh ívott értekezl eten.

A dokumentumok jelentős része papír alapon előállítottak (bár számítőgép segítségével készülnek).

Hitelesítésiikavezető a|áirásáva|, és az óvoda körbélyegzőjével töľténik. Kezelésiik, és táľolásuk az
Iratkeze l és i szabźily zatban fo g l altak szeri nt töľténik.

Kifejezetten elektronikus úton előállítottak a KIR ľendszerľel összefiiggő dokumentumok (éve sta-
tisztika, munkaügyi progľamból kinyomtatott anyagok, stb.) nyilvántaľtások (gyerekek és alkalma-
zottak ny i|v ántartása), Mu lti s cho o l - lal kap cs o lato s kimutatás ok.

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
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Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén taľtott
elektľonikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert al-
kalmazunk a 22912012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkal-
mazott fokozott biztonságú elektronikus aláíľást kizérő|ag az intézmény vezetője a|ka|mazhatja a
dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszerhaszná|ata során feltétlenül ki kell nyomtatni
és az iľatt:tłbalr kell cllrelyezlli az a|ábbi ĺlukullletltulllok papír. alapú rllásolatát:

. az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,

. az a|ka|mazott p edagó gu s okľa vonatko ző adatb ej el entés ek,

. a gyermeki jogviszonyľa vonatkozó bejelentések,

. az októbeľ 1-jei pedagógus és gyermek lista.

Az elektronikus úton előállított fent felsoľolt nyomtatványokat az intézmény pecsédéve| és a vezeto
a|áírásáva| hitelesített formában, papír alapon is tárolni kell.

Az egyéb elektľonikusan megküldött adatok írásbeli tźtto|źsa, hitelesítése nem sziikséges. A doku-
mentumokat a KIR ľendszerében, továbbá az ővoda informatikaihá|őzatában egy külön e célľa létre-
hozott mappában tároljuk. A mappához va|ő hozzáférés jogźú az informatikai rendszerben korlátozni
kell, ahhoz kizźtrő|ag az intézményvezető á|ta| fe|hatalmazott személyek (az ővodatitkár és a vezetó-
helyettes) ftrhet hozzá.

4.1. A töľvényes működés alapdokumentumai és egvéb dokumentumai:

Az intézmény törvényes működését az a|ábbi _ ahatáiyos jogszabályokkal tlsszhangban álló _ a|ap-
dokumentumok határo zzźlk meg..

* Alapító okiľat, * jelen Szervezeti és MűködésiSzabá|yzat |SZMSZ|
* Pedagógiai program, * éves Munkaterv
* Házirend * IMIP

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének ľészeként funkcioná|nak az alábbi doku-
mentumok:

- A nevelési év munkaterve (kiegészíwe a feléves és éves beszámo|ókkal)'
- Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi lntézkedési Terv a halmozottan hátrányos hely-

zetíi gyermekek oktatási sikeressége éľdekében
- Gyakornoki Szabá|yzat
- Továbbképzési Pľogram _2013. szeptember l-2020. augusztus 31-ig.

4.1.|. Az a|apító okiľat

Az a|apítő okirat tarta|mazza az íntézmény legfontosabb jellemzőit, a|áírása biztosítja az intézmény
nyilvántartásba véte|ét, jogszeríĺ műktidését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el,
illetve _ szükség esetén _ módosítja.

4.1.2.A pedagógiai pľogľam (PP)

A kĺjznevelési intézmény pedagógiai progľamjaképezi azintézményben folyó neve|ő-oktató munka
taľtalmi, szakmai alapjait' Pedagógiai progľamjának megalkotásához az intézmény számáĺra aKoz-
nevelési töľvény 24. $ (1) bekezdése biztosítjaasza|<rnai tiná|lóságot.
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A nevelő és oktató munka az ővodában pedagógiai pľogľam szerint folyik. A pedagógiai programot a
n eve l őte stii l et fo gadj a e| és az intézményv ezetó hagyj a j őv á.

Az óvoda az ovodai nevelés oľszágos alapprogľamj a a|apjénkészíti el a saját pedagógiai ptogramjźt
A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, amu-
kĺldtetőľe tĺibbletkĺitelezettség hánll, a fenntaŕĺi' a miĺkŕjclteÍő egyeÍértése szĺikséges. A peĺlagógiai
progľamot nyilvánosságra kell hozni. 26. $ (1)

Az intézmény pedagógiai programja a 20/20I2.(ĺ/III. 3I.)EMMI rendelet 6. s (I (2) pontja alapjón az
alábbiak tarta|mazza:

. az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitĹĺzéseit,

o azokat a pedagógiai feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyi-
ségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt ťlgyelmet igény|ő
gyeľmekek e gyéni fej lesztését, fej lő désének se gítését,

. a szociális hátľányok enyhítését segítő tevékenységet,

. agyeľmekvédelemmel tĺsszefüggő pedagógiai tevékenységet,

. a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit,

. az egészségnevelési és k<imyezeti nevelési elveket,

. agyeľmekek esélyegyenlőségét szo|gá|őintézkedéseket,

. a nevelőtestĹi|et á|ta| szükségesnek tartott további elveket.

A felsorolt tevékenységek konkrét kifejtése a Pedagógiai program hatásk<iľébe tartozik, így a fenti
témákkal kapcsolatban ott találhatóak a részletes információk.

4.1.3 Az éves munkaterv - beszámolók

Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, ame|y a hatályos jogszabá|yok figyelembe
vételével az intézmény pedagógiai programját alapul véve, azt éves szintre lebontva tarta|mazza a
nevelési célok, feladatok megvalósításához sztikséges tevékenységek, munkafolyamatok időľe be.
osztott cselekvési tervét a felelősĺjk és a határidők megjelölésével.

Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestíilet készíti el, elfogadására a tanévnyitó éľtekezleten
kerül sor. A nevelési év helyi rendje a munkaterv részétképezi' ennek elfogadásakor be kell szerezni
a szülői szervezet véleményét.o A munkaterv egy példánya az infoľmatikaihźiőzatban elérhetően a
neve|őtestület rendelkezésére áll. A nevelési év helyi rendjét azintézmény weblapján és az iskolai
hiľdetőtáblán is el kel| helyezni.

Az éves munkatervből és a belső ellenőľzési tervből óvodai csoportonként köteles az ővoda vezetóje
|ega|ább egy példáný biĺosítani a nevelési év megkezdésekor.

Az óvodai munkaterv hatźrozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét az a|álbb kötelezően előírt
taľtalommal:

. az óvodai nevelés nélkülimunkanapok időponda, felhasználása,

. a szünetek időtartama,

. az óvodai nemzeti ünnepek

u Ld. a20/20|2. (VIII.3l.) EMMI rendelet 2.$ (l)-(2) bekezdésében foglaltakat.
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. Az óvodai é|ethez kapcsolódó hagyományai ápolása érdekében meghonosított ünnepélyek'
megem l éke zésęk i dőpond a,

o a neve|őtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja,
. azintézméný bemutató, pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontja.
o minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdés.

4.1,.4. sZ,iľĺ.sz - szabźiyozása jelen dokumentum I. fejezetének 3. pontjában ta|áIható.

4.|.5. }Já.ziľend

A nevelési-oktatási intézmény házirendj ében kell szabálvozni:

a. a gyeľľnek távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolásáľa vonatkoző e|őírásokat,
b. a téľítési díj befizetéséľe, vi ssza fizetésér e vonatkozó ľendelkezéseket,

c. a gyeľmekek jutalmazásárnk elveit és foľmáit,

d. a fegyelmezó intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.

4.1.5. IMIP

Az intézményi minőségkányítási programját a fenntartó hagyjajóvá, és összhangban kell lennie az
önkoľmányzati minősé girény ítási pľogrammal (OMIP).

Az IMIP tąrtalmązza az óvoda minőség politikáját, a minőségfejlesztési rendszerét, a teljesítmény-
értékelés szempontjait, az értékekes rendjét, és a teljes körű önértékelés módszereit.

A továbbiakban a c. pont vtltozat|anul használhatő, az á||ami ellenőľzés mellett, avezeto e||enőrzé-
si munkáj ának kiegészítéseként.

4.2. Az óvoda belső szakmai és tanügyi dokumentumainak használata

Az ővoda belső szakmai és taniigyi dokumentumait minden éľintettnek ľendelkezésére ke|l bocsáta-
ni.

Kötelezően vezetendő dokumentumok óvodában:

|. Azintézményvezető á|ta|vezeteťt nyilvántaľtások' illetvekezelt dokumenfumok:



29

2. ovodapedagógusok éita|vezeteľt nyilvántartások, illetve kezelt dokumentumok:

4.3. Az SZMSZ.hez kapcsolódó egyéb kote|ező, a fuggelékjegyzékben fe|sorolt szabályzatokaz
alábbi bontásban:

- Működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatású szabźiyzatok,

- A működéshez kapcsolódó további szabá|yzatok,

- Számvitelhez kapcso|ődő szabźiyzatok,

- A belső kontrollľendszer működtetéséhez kapcsolódó szabźiyzatok,

5. Adatkeze|és rendje az ővodálban

A 20|1. évi CXC. tĺirvény a köznevelésro|26. $. szabályozza akoznevelési intézményekben nyil-
vántartott és kezelt személyes és különleges adatok kezelését.

I. Az intézmény kĺiteles a jogszabályban előíľt nyilvántaľtásokat vezetni, a közneve|és információs
ľendszeľébe (KIR) bejelentkezni, valamint az orczágos statisztikai adatgyrĺjtési program keretében
előírt adatokat szolgáltatni.

2. A köznevelési intézmény nyilvántartj a a pedagőgus oktatási azonosító számát, pedagógusi gazo|-
ványétnakszámát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét.

Az óvodapedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segitő munkatársakat titoktartási köte-
lezettség terheli, a gyermekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan téný, adatot, informáci-
ót illetően, amelyről a hivatásuk ellátása során szeľeztek tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatźsi
jogviszony megszíĺnése után is, határidő nélkül fennmaľad.

- A titoktaľtási kĺjtelezettsés nem vonatkozik aÍÍa az esetre. melvre a sziilő írásban felmentést
adott.

- A titoktaľtási kötelezettség nem terjed ki nevelőtestületi éľtekezletre, a nevelőtestület tagjainak
egymásközti, a gyermekek érdekében töľténő megbeszéléséľe.

- A gyermekek személyes.adatai csak pedagógiai célból, gyermek- és ifiúságvédelmi célból, és
egészségügyi okból adhatóak ki, illetve a törvény rendelkezései szeľint.

- Az a|ka|mazotÍak személyes adatait csak a foglalkoztatással kapcsolatos állampolgáľi jogok és
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, a célnak megfelelő mérték-
ben és cé|hoz kötötten lehet nvilvánosságra hozni.
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- Az adattovábbításra az intézmény vezetője, akadá|yonatása esetén az źitala meghatalmazottak
jogosultak.

- A gyerek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő ađat k<izölhető, kivéve, ha az adatkoz-
lése súlyosan sértené a gyerek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.

- Az adatok a személyes adatok védęlmére vonatkozó cé|hoz ktitĺĺttség meg$artásával - továbbítha-
tók a fenntaľtónak, a kiťrzetőhelynek (MÁK), a bíróságnak, rendőľségnek, Ĺigyészségnek, a közne-
veléssel összefüggő igazgatási tevékenységetvégzőkozigazgatási szervnek, a munkavégzésre vo-
natkozó ľendelkezések ellenőľzésére jogosultaknak, anemzetbiztonsági szolgálatnak.

Azadatkezelésre vonatkozóan bővebben azintézmény ,,Adatkezelési szabályzatď, ľendelkezik.

IV. FEJEZET
G YERľIE K AZ INTE ZN,IEI\rY B EN

1. A felvétel ľendie

- A rendes beiľatkozás az ővodábaĺ a jegyző által meghatźrozott időpontban, minden év májusában
történik. A beiratkozás folyamatos' amennyiben szabad férőhely van az intézményben.

- A gyermek a harmadik életév betöltése után vehető fel.

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvéte|étó| szźtmított fel éven
belül betölti' feltéve, hogy minden, hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető. Nkt. 8. s (1)

- A felvételnél előný élveznek az ővoda kĺjľzetébe tartoző 5 évesnél idősebb gyerekek. 20|4.-tő|
már 3 éves kortól.

- Túljelentkezés esetén a gyermek óvodai e||źté.sát különösen az o|yan gyermek számára kell biĺo-
sítani. * akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásľa van szĺ'ikség,

x akit egyediilálló' vagy időskorú személy nevel,
* kinek szülője, gondozőja szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

Amennyiben a gyennek betöltötte a haľmadik é|etévét, az ővoda nem tagadhatjameg a halmozot-
tan hátrźlnyos helyzetű gyeľmek, tovźbbá annak a gyeľmeknek a felvételét sem, aki a gyeľmekek
védelméľől és a gyámtigyi igazgatásról szóló törvény 41.$-a a|apjánjogosult a gyermek napközbe-
ni ellátásának igénybevételére ill. akinek felvételét a gyźmhatőság kezdeményezte.

- A felvétel kritériuma továbbá a szobatisztaság és a megfelelő egészségi állapot. A különös figyel-
met igénylő gyerek (tartósan beteg, magatartás zavaros, SNI, stb.) esetében azintegrźihatóság.

- A 1997. évi XXXI. tv. a gyeľmekek védelméről és a gyámugyi igazgatásról szóló tv. a|apjźln a
munkaviszonyban nem álló, Gyes.-en, vagy Gyed.-en lévő anya esetében a gyeľek felvétele csak
az ötödik életév betöltése után kötelező.

- A kĺjtelező felvételt biztosító óvoda a fenntaľtó önkormányzat jegyzójétől kapott nyilvántaľtás
a|apján értesíti a jegyzőt, ha a gyereket az ĺjtödik életévének betĺjltése után nem íratttlk az ővodtlba.

- Az óvoda vezetője minden esetbęn éľtesíti a gyeľmek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt, ha olyan
tanköteles gyeľeket vett fel, ill. vett át, akinek lakóhelye, tartőzkodási helye nemaZ óvoda székhe-
lyén van.
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: 2. A gyermek benntaľtózkodásának ľendie:

' - Azintézmény nyiwa tartása idején belül az intézményben csak egészséges, valamint azétkezési.. térítési díjatbeflzetett, szobatiszta gyeľmek taľtózkodhat. A fentieken kívül a gyermekek óvodában
l való benntaľtózkodási rendjét aHázirend szabźĺ|yozza részletesen, kiilönö's tekintettel az óvodakö-
.n teles, 5 éven felüli gyoľekekĺe.

i - Abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti' a nevelési év kezdő napjától, délelőtt napi

' négy őrátkĺiteles óvodai nevelésben ľészt venni.

Általános szabźily, hogy a gyeľmek óvodában vďrő tartőzkodása idején kizárő|ag óvónői feliigyelet
mellett |áthatő e|. Ez vonatkozik a reggeli és a délutáni ügyeletre is. Ettől rövid időľe eltérni csak
az őv odav ezető engedélyével lehet.

A gyermek napi, és heti rendjét a csopoľtnaplóban kell ľögzíteni. A munkarendet úgy kell kialakĹ
tani' és aházirendben leíľni, hogy a sziilők az ővodai tevékenység zavarása nélkül hozhassák be,
illetve vihessék haza a gyermeküket.

- A gyermek benntaľtózkodásának ľendjét aHézirendben, és a.Pedagógiai Pľogľam (PP) megfogal-
mazottak szeľint kell megvalósítani. A Hźnirend részletesen tarta|mazza a gyerekkel kapcsolatos
egészségiigyi szabályokat, a gyerek gondozottságáva|, öltözk<idésével, viselkedésével összefiiggő
elváľásokat.

- A Házirendben találhatóak a gyeľmekek távolmaradásźna|, annak igazo|źsźnal foglalkozó szabá-
lyok is.

3. MegszÍínik az intézménvi elhelyezés, amennyiben:

- a Đ/ermeket mósik óvoda ótvette,

- ą szülő írósban kijelenti, hogł głermeke kimarad,

- ą g/ermel<etfelvették az iskolába,

- a glermeket nem vettékfel az iskalóba, annak a nevelési évnek ąz utolsó napján,
amelyben a hetedik életévét betolti,

- a g/ermek a jogszabályban meghatározottnál többet van tóvol igazolatlanul.

. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 3l. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az
azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakéľtői bizottság java-
solja, további egy nevelési évig az óvodában részesül el|átásban' és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötele zettség telj esítése a tanév el ső tanítási napj án kezdődik.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez sziikséges fejlettséget koľábban eléri, a koľmányhivata| a szu|ő
kérelmére szakértői bizottság véleménye a|apjźln engedé|yezheti, hogy a gyermek hatéves koľ előtt

; megkezdje tankötelezettségének teljesítését. Nkt. 45.$ (2)

A 33|12006. (XII. 23.) Korm. ľendeletben foglaltak értelmében, amennyiben a gyennek 7 napnál
többet igazo|at|anul hiányzik, az óvoda vezetoje köteles énesíteni a gyermek tényleges tartózkodási

. helye szeľint illetékes jegyzotés a gyermekjóléti szolgálatot.
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4. Az óvodai étkezés biztosítása:

Az ővoda a gyerekek szźtmára naponta háľomszoľ biztosít étkezést (reggeli' ebéd, uzsonna). Az in-
tézméĺynek saját konyhája nincs, az éte|t naponta 2x a SoDEXo ZÍt. sztú|ítja. A mindenkori téríté-
si díj összegét, a SoDEXo-val való egyeztetés utttn, az cinkoľmányzat határozza meg évente egy-
szeľ (márciusban). A cég, a betegség orvosi igazo|ésának megküldése után, biztosítani tud az éte|a|-
lergiás (liszt, tojás, tej, stb.) gyerekek számźtra megfelelő diétás kosztot. Szülői kérésre húsmentes,
illetvę disznóhús mentes étel kiszállítását is vállalják. Cukorbetegek diétźĄát viszont nem.

l' Befizetés rendje:

- Az étkezési téľítési díjak egy napra jutó összegéľől a szülőket a hiľdetőtáb|źn e|he|yezett értesítés-
sel kell té|ékoztatni.

- Az étkezési térítési díj 100%-os, illetve 50%-os Íizetési kedvezményének mértékét és igénybevé-
telük módjźú a,,Gyermekek védelméről és a gyámügyiigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény'' l50. $-a határozza meg. Báľmelyik támogatást igényli a család kĺjteles bemutatni az igény-
j o go su l ts ág źlt igazo|ő h ivatalo s okiratot az intézmény vezetőj ének.

- Befizetési és pótbeťrzetési napok listáját a szĹilők a nevelési év elején (szeptemberben), 12hőnapra
vetítve levélben megkapj ák,

Ezen kíviil az időpontok az intézmény hirdetőtáb|áján is, egész évben megtekinthetők. Az adott
hónapban, mindig a következő hónap befizetése esedékes.

- Az étkezési térítési díjak bef,tzetése minden hónap második hetén bonyolódik le. Hétfőn kiosztásľa
kerül a személyre szóló boríték, mely tarta|mazza az e|oző havi jőváirásokkal csökkentett (lemon-
dás) befizetendő összeget. Apénzbeszedés rendje: lrpdd 7 _ ]3,30-ig, szerda ]2 _ ]7,30-ig.

- Pótbefizetés az utolsó befizetést követő két munkanap délelőttjén (csütörtök, péntek).

2. ĺ/isszatérítés, lejelentés rendj e :

Az étkezés lemondása az efte a cé|ra kihelyezett fiizetbe való beíľással, illetve te|efonon történő
bejelentéssel valósítható meg. A csoportban éppen szolgálatot teljesítő óvónő szóbeli lejelentést
nem vehet át' A gyerek hiányzásának közlése azővőnő felé, nem egyenlő a lejelentéssel.

- Hiányzás esetén a gyeľmek részére biztosított étell az étkezés időpontjában elvihető, vagy ha a szü-
|ő az éte|t nem kívánja elvinni, az étkezést lemondhatja, mindennap 9 őréig. A lerendelés átfutási
ideje 24 őra.

- Az aznapi lemondásľa nincs mód. Lerendelésnek az tekinthető,ha a szu|ő ezt kifejezetten kéri és
me ghatár ozza a hiány zás kezdő é s uto l só napj át.

- A lemondás a következő naptól éľvényes és a következohavi bef,lzetéskor írhatő jővá.

. Egy teljes hét lemondása a megelőzőhét péntekén 9 őráig történhet.

- Betegség esetén sem automatikus a lęmondás' a szü|őnek eztkérnie kell! Amennyiben ahiźlĺyzás
a lejelentés utolsó napja utáni is folytatódik, erről ismételten értesíteni kell az ővodát.

- A be nem jelentett hitlĺyzás esetén a szi|ő a téľítési díj visszafizetésére nem taľthat igéný.

. A ,,Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,, c. határozatÍal rendelkező _ ingyenesęn étkező
gyeľmekek esetében is a szülő ahiányzást köteles bejelenteni' az éte|t lemondani.
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3. A befizetés elmulasztásą esetén:

- Az intézményvezető megszüntetheti az intézményben való elhelyezést, ha háromszori írasbeli flr-
gye|meztetés ellenére' ĺinhibájából két hónapot meghaladó fizetési hátralék keletkezik.

- Az első figyelmeztetést, a beťlzetés elnrulasztását követő 15 trapon beliil, a nrásodik figyelntezte-
tést, az első figyelmeztetést követő 15 és 20 nap között küldi el azintézményvezető, a harmadik
figye|meztetést a második fizetés elmulasztását követően 8 napon beliil kell a szülőnek írásban
megküldeni.

5. A ľendszeres egészségĺigyi felügvelet és ellátás rendie:

Azintézmény egészségügyi ellátásátő| az 1997. évi LXXXIII. tv, és a 2611997.(IX.3.) NM ľendelete
az iskola-egészségtigyi ellátásról gondoskodik.

5.1. Az óvodásokra vonatkozó szabálvok:

1.) Az intézménybe járő gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozźlsźú az intézménybe
járó orvos és védőnő |átja e|. Az egészségügyi vizsgźiat megszeÍvezése az intézményvezetó
fe|adata. Az óvodavezetó biztositja az egészségügyi (védőnői) munka feltételeit, gondoskodik a
szükséges óvónői felügyeletről. A védőnői vizsgálatok időpontját a védőnő az intézmény
v ezetój év e| e gy ezteti.

2.) A gyermek-szakoľvos és a védőnő kéthavonta|átogatja az intézméný és megvizsgálj a a gyerme-
keket.

3,) Az intézményvezetobiztosítjaazegészségĹigyi (orvos-védőnői) munka feltételeit, gondoskodik a
szükséges felügyeletről, és szükség szerint a gyermekekvizsgtůatra való előkészítéséľől.

4.) A fenntartő á|ta| biztosított feltételek mellett az ővodźlban évente egy alkalommal fogorvosi sziĺ-
rés tĺjrténik.

5.) Az ĺit éves óvodásokról a kĺitelező egészségügyi adatszolgá|tatást a védőnő |átja e|.

6.) A Házirendben megfoga|mazott esetekben (betegség, tetűvel va|ő fertozö'ttség, stb.) gyeľmek
nem látogathatja az óvodát.

7.) Betegségre gyanús, |énas gyermeket az intézménybe bevinni nem szabad. A napkĺlzben megbe-
tegedett gyeľmeket el kell ktilĺjníteni, és le kell fektetni, szükség esetén azonna| orvoshoz kell vinni,
és gondoskodni kell a szĹi|ők azonnali értesítéséľől.

8.) A feľtőző gyerekbetegségeket (rubeola, skaľlát, májgyulladás, stb.) a szülőnek minden esetben be
kell jelentenie.

5.2. A gyeľekekkel közvetlenül foglalkozó felnőttekre vonatkozó szabályok:

I.) Az intézmény miĺködtetése során a Népegészségügy szakszo|gźt|tatási szerve (ľégen ÁNľsz;
által meghatźrozott szabályokat szigoľúan be kell taftani. (Feľtőtlenítés, takarítás, mosogatás, étel-
minta vétel, stb.)

2.) Azintézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes egészségĹigyi kiskönywel kell rendelkez-
n\e. Azintézmény konyhájába szülő, vagy egészségügyi kiskönywel nem rende|kező személy nem
léphet be.
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3.) Az intézmény terĺ'iletén dohányozni nem lehet, a |999. évi XLII. tĺirvény a nemdohányzőkvé-
delméről a|apjźn

4.) A nevelésiintézmény egész területén tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek (alkohol, cigaretta,
drog) áľusítása és fogyasztása,

6. Gveľmekvédelmi tevékenység az óvodában

A gyermekvédelem intézményi rendszerének műk<idtetésééľt az intézmény vezetője a felelős,
azonban a gyermekvédelmi munka valamennyi dolgozó feladata. Minden feladat-ellátási helyen
gyermekvédelmi felelős működik, aki kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű, illetve
veszé|yeztetett gyermekek felkutatást*a|, helyzetük szakszeríĺ megoldásával, gyeľmekvédelmi
szervek segítségének igénybevételével.
Amennyiben báľmelyik dolgozó a gyermeknél veszélyeztetettségľe utaló jelet tapaszta|, a gyermek-
védelmi felelős által k<jteles jelezni a kerĹileti Gyeľmekjóléti Központ felé.

Az óvoda gyeľmekvédelmi felelőse kapcsolatot tart továbbá a Csa|ádsegítő Szo|gá|attal, és a
Polgármesteri Hivatal Gyámhivata|áva|. A kapcsolattaľtásľól maradéktalanul tźýékoztatja az
óvodavezetőt, helyettesét, illetve a nevelőtestületet.

A nevelési év legelső szülői értekezletén minden óvodapedagógus köteles inťormálja a szu|óket az
óvodában folyó gyeľmekvédelmi munkáról, a gyermekvédelmi felelős kilétéről és elérhetőségéről.
A gyeľmekvédelmi felelős évente beszámol gyermekvédelmi munkájárő|, a hátrányos, illetve veszé-
|yeztetett gyermekek érdekében történő intézkedésekről.

A gyeľmekvédelmi feladattal megbízott felelős segíti az óvoda pedagógusainak gyeľmekvédelmi
munkáját. Jelzés a|apján a veszé|yeztető okok feltáľása érdekében családlátogatáson ismeľi meg a
gyeľekek családi kömyezetét.

V. FEJEZET
INTEZMEII-YI vEDo. óvo BloÍnÁsox

1. Alapszabályok
u A gyerekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal
egyutt jérő veszé|yforľásokat, a tilos és az e|várhatő magatartásformát az ővodai nevelési év meg-
kezdésekor / szept. /, ill. kiľándulások' séták, stb. során a gyerekek életkorának és fejlettségi szintjé-
nek megfele|ően ismeľtetni kell. Az ismeľtetés tényét és taľtalmát dokumentálni kell.

A gyerekek tźýékoztatttsáról, felvilágosításáról a csoportos óvónő fele|ős gondoskodni.

a Az intézmény házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a gyere-
keknek az ővodábanva|ő tartőzkodás ideje alatt meg kell taľtaniuk.

o A gyerekek az óvoda közelében ta|éůhatő tömegközlekedési járatait csak megfelelő számú kíséľő
szemé|yzet biztosítása mellett, a csoport szétszakadtlsa nélkül, egyszene tĺjrténő utazással vehetik
igénybe. (metró, busz, villamos, stb.)

o A gyermekbalesetek megelőzése éľdekében a vezeto és a munkavédelmi felelős feladata a were-
kekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott frgyelmét felhívni a veszélyfoľrásokra (csopoľtszoba,
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udvaľ, séták, kirándulások, játékeszköztĺk, stb.), valamint a bektjvetkezett beleset utáni eljárással
kapcsolato s szabályok megfo galm azása, a teendők i smeľtetése.

o A pedagógus és a gyerekek nevelését közvetlenül segítő munkatársak, valamint akertész felelős-
sége és egyben kötelessége felhívni a gyerekek és az óvodavezető figyelmét a balesetet okozható
veszélyhelyzetek're, ill. feladata az azonna|i elháľítás a baleset megelőzése érdekében'

2. Ba|esetek esetén:

1.1. A balesetet szenvedett gyerek e||átása, oľvoshoz vitele (TB káľýa másolatával) a gyermek felü-
gyeletét éppen ellátó óvónő fe|adata, miután a többi gyerek biztonságétól, felĺigyeletéről gondosko-
dott. A fenti feladatok ellátásában a helyszínen jelen lévő tĺjbbi munkatáľsnak is segítséget kell
nýjtania.

I.2. A balesetet szenvedett gyeľek megnyugtatő e||átása után a szülőket és az óvodavezetőt értesíti'
a baleset köľülményeiľől írásos jelentést (dátum, helyszín, ok, stb.) készít.

L.3. Az óvodavezető és a munkavédelmi felelős kivizsgźůja a baleset körülményeit' és a baleseti
jegyzőkönyv elkészítése után a fenntaľtó felé is eleget tesz bejelentési kötelezettségének.

|.4. A gyerekbalesetek bejelentése a vezető felé pedagógusok számáta kötelező. Az apedagógus, aki
nem jelenti aznźia töľtént balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántaľ-
tását és a kormányhivatalnak töľténő megküldését az ővodavezeto á|ta| megbízott munkavédelmi
felelős végzi.

I.5. Az intézményvezető kötelessége lehetőséget biztosítani a szĹilői szewezte szémára a gyeľmek-
b al es etek kiv izs gźiěsélr a.

I,6, Az intézményi beszerzések során kiemelt figyelmet kęll fordítani a balesetveszélyes tfugyak
elkeriilésére, javitźsźlta, és balesetveszélyes anyagok, vegyszerek , tisztitőszerek táľolásáľa.

I.7. A pedagógusok és egyéb munkaválla|ők szétméra minden tanév elején tuz-, baleset-, munkavé-
delmi tájékoztatőt taÍt, az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős megbízésa az
intézmény vezetőjének feladata. A té|ékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson
va|ő részvéte|t az munkavállalók aláírásukkal igazolják.

1.8. Súlyos balesetet telefonon, vagy személyesen azonna| be kell jelenteni a rendelkezésre á||ő ada-
tok közléséve| az ĺinkormányzat jegyzőjének. Az eset kivizsgćůésához legalább középfokú munka-
védelmi szakképesítéssel rendelkező személý be kell vonni.

Súlyos aza wermekbaleset amely:

. a sérült halálát,i||. a baleset bekövetkezésétől szźlmított 90 napon be|u| az orvosi szakvé-
lemény szerint a balesettel összefiiggésben életét vesztette,

o életveszé|yessérĹilést, egészségkárosodást,
. súlyos csonkulást,
. a beszélőképesség elvesztést,vagy feltűnő eltorzulást, bénulást e|mezavaftokoz.
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VI. FEJEZET
a. ĺ,ÉľnsÍľvĺÉľĺynx, És A rĺBĺ,yrsÉGEK

rrĺ.szľÁr,ATl RENDJE

|. Az intézmény létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyiwa taľtásának ideje alatt ľendelteté-
süknek megfelelően kell használni.

2. Rendeltetésszerű haszná|atnak, a jogszabá|yoknak, a jelen szabá|yzatnak, és ahtnirendnek meg-
felelő hasznéiatot kel l tekinteni.

3. A gyerekek az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják.
A gyeľekek mozgatása egyik szobából a másikba (fejlesztő, logopédia, stb.) csak felnőtt kíséreté-
ben törtéhet.

4. A helyiség jelen szabályzattól, illetve aházirendtől eltéľő célľa töľténo haszná|ata az intézmény-
vezeto előzetes írásbeli engedélye a|apjźn tĺjľténhet.

5. A gyeľmekek részére azúgye|et a|att, anakijelölt helyiség áll ľendelkezésre.

6. A szülők részére az étkezés beÍizetés' lemondása, a gyerekfelvétel, és valamennyi hivatalos iigy-
intézés azintézményvezetői, illetve a gazdasági iľodában töľténik.

7 , A tá|a|ő konyhában kizárő|ag csak egészségügyi kiskĺinywel rendelkező óvodai a|ka|mazott tar-
tózkodhat. ok is a megfelelő, HACCP á|ta| e|oíÍt ruházatban. (kötény, kendő, vagy sapka)

8. Azintézményben és annak udvarán, hétvégén csak a vezetó engedélyével, kivételes munka esetén
taľtózkodhatnak.

9. Az ĺinköltséges foglalkozások nevelési időn kíviil, az óvodavezető á|ta| kijeltilt helységekben
bonyo|íthatóak le. A foglalkozást taľtó személy felel a csoportszoba, egyéb helyiség használatért,
ľen dj é ért, tár gy aiért.

IO. Az óvoda áItal szervezett,va|amint a szĺilők ľészvételével tartott rendezvények7 a|ka|máva| az
intézmény helyiségeinek használati ľendjét - eseti jellegge| - az intézményvezető á||apítja meg.

II. Az intézmény teľtiletén, beleértve az óvoda udvarát, és a főbejárat előtti 30 méteľ sugaru terület-
részt is, a munkavállalóknak, a szülőknek, és az intézménybe látogatóknak nem lehet dohányoz-
ni.

Az 1999, évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről tĺjrvény 4.$ (8) szakaszában meghatáľo.
zott, az intézményi dohányzás szabá|yainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munka-
védelmi felelőse.

2. Egyéb ľendelkezések:

|. Az intézméný reggel a munkarend szerint a 6 őrára érkező - az intézményvezeto által kijelölt
dajka, vagy technikai dolgoző nyitja, illetve 18 órakoľ zárjaa riasztó rendszer ki és bekapcsolá-
sával.

2. Abejźtrati ajtő 9 _ig nyiwa van, eď. követően 15 óráig záwake||tartani. A csengetésre a beosztás
szerinti a|ka|mazott nyit ajtót, aki a külső |átogatőt a titkárságľa kíséri.

, Tź,tikanap, karácsonyi ünnepváľás, anyák napja, évzáró' ballagás, stb.
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3. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek csak a vezetó engedélyével léphetnek be,

illetve tartózkodhatnak az intézmény teriiletén és helyiségeiben.

- Előzetes bejelentés a|ap:ánavęzętő fogadja aszaktanácsadót, aszakértőt, akülönböző e||enőrzé-
si szervek képviselőit 1ÁNľsz, revizoľ, tanugy-igazgatási ellenőr, ÁSz., stb.;

- A gyerekek részére szewezett ĺinköltséges tanfolyamokat vezeto, külsős szakemberek (edzó,
nyelvtanár, stb.) részére is kötelező éľvényrĺ azintézmény SZMSZ-e és Háziľendje. Benntartőzko-
dásuk kizfuő|ag csak a vezetővel e|őre egyeztetętt és megbeszélt időpontra és időtartamľa korláto-
ződik.

- A beiratkozás iránt éľdeklődő, tájékoződő szülőket az ugyintéző, illetve a vezetőhe|yettes az
óvođa a|ap adatairól, pedagógiai pľogramj fuő| tájékoztathatja, de a felvétellel kapcsolatos további
intézkedésvégettazintézményvezetójéhezirźtnyitja.

- Amennyiben az intézménybe idegen személy |ép, az ügyeletes dajkának kötelessége megkérdez-
nie, hogy kit keres, milyen célbó| tartózkodik az épu|etben. Amennyiben valamelyik óvodáséľt
jött, csak a szülő írásos meghatalmazásáva| adható át a gyermek, még abban az esetben is, ha az
érintett gyermek felismeľi, mint rokon, vagy barźi.

- A középfokú képzésben ľésztvevő tanáľok, diákok a számu|<ra kijelölt területet vehetik igénybe,
számu|ĺ'ra aHázirend ismeľtetése és a balesetvédelmi oktatás megtaľtása kötelező.

- Az ővodai csopoľtok és foglalkozások látogatását más személyek részéreaz óvodavezeto engedé-
lyezheti.

- A különbtjző munkahely iránt éľdeklődőket8, Ĺigynökĺiket, áľuva| hána|őkat, hirdetményeket ki-
tenni kívánó személyeket udvarias formában az SZMSZ-ľe és a vezető utasításáľa hivatkozva az

ügyeletes dajka, illetve az ővodatitkár felkérheti az ővoda elhagyására.

4. A nevelési-oktatási intézmény helyiségeib en pélrt, vagy páľthoz kötődő szervezet nem működhet.

5. A szülők és egyéb ktilső vállalkozók reklámtevékenysége soľán figyelembe kell venni az 1999,
évi LXVil. tv.-ben megfogalmazottakat, mely szerint az óvodaterületén tilos a reklám tevékeny-
ség, kivéve,ha a reklám a gyerekeknek szól, az egészséges életmóddal, a köľnyezetvédelemmel,
a táľsadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális élettel fiigg össze.

6. Ügynöki tevékenys ég az ővoda egész területén nem folytatható.

7. Címer haszná|at,lobogózási rend: Nkt. 25.$ (8) A köznevelési intézmény címtáb|ájźln, épi|eté-
nek homlokzatén, továbbá az á||am| te|epülési önkoľmányzati fenĺtartású intézmények körbé-
|y e gzőj én Magy ar or szág címer ét el ke l l he lyezn i.

Az épület bejtratáná| ki kell tlizni a nemzeti lobogót. A zász|ők tisztźn tartźsa és cseréje a törvé-
nyi rendelkezéseknek megfe|előenavezető felelős - |3212000.(VII.14.) Korm. rendelet.

Az óvoda minden munkaválla|ója és gyeľmeke felelős:

o atuz- és balesetvédelmi, valamint munkavéde|mi szabá|yok betaľtásáért,

o a kĺjzösségi tulajdon védelmééľt, állapotának megőrzéséért,

8 Természetesęn abban az esetben. amikor az ővodanem keres munkavállalót.
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. az óvoda eszktjzeinek, tárgyainak, gépeinek rendeltetésszeruhaszná|atáért,

. az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

. aZenergiafelhasználással való takarékoskodáséľt,

. atuz- és balesetvédelmi, valamint munkavéde|mi szabźiyok betaľtásáért.

Az egyes helyiségek' létesítmények beľendezéseit, felszeľeléseit, eszkĺizeit elvinni csak az óvoda.
v ezęto en gedélyével, átvételi elismervény ellen ében lehet.

VII. FEJEZET
REND KÍvÜr,r n s nľĺÉIrrY,

BoMBARIADó ESETÉľ sztjxsÉcEs TEENDOK

A ľendkívüli események (továbbiakban:,,bombaľiadó'') esetéľe a 20/2012. (WII.31.) EMľII
ľendelet a. $ (1)/n szakasza végľehajtásáľa a kiivetkező intézkedéseket léptetjĺik éIetbe.

A rendkívüli események megelőzése éľdekében az óvoda vezetője és az óvodatitkár esetenként, a
dajkák szemé|yzete, és az általános munkás mindennapi feladatok végzésekoľ köteles ellenőrizni,
hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára uta|ő tátgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e.

Amennyiben e||enorzésük során ľendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen
vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.

Az ővoda valamennyi alkalmazottja kĺjteles az á|ta|a észlelt rendkívüli eseméný ktjzvetlen felette-
sének jelenteni. Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésről, és a ťenntaľtót értesíti.

Amennyiben avezeto nem taľtózkodik az épületben, a helyettese, ill. a legmagasabb iskolai végzett-
séggel és szolgálati idővel ľendelkező munkatárs gondoskodik a bejelentésľől és a kiürítés megszeľ-
vezésétő|, majd a vezeto értesítéséről.

1. Bombaľiadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:

1.1. Ha az intézmény munkavál|alőja az épu|etben bomba elhelyezésére utaló je|et tapaszta|, vagy
bomba elhelyezését bejelentő telefon Ĺizenetet ves4 a rendkívüli eseméný azonna| bejelenti az iskola
legkĺĺnnyebben elérhető vezetőjének vagy a gazdaséryi iroda dolgozóinak. Az énesített vezető vagy
adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtaľtalmának vizsgźiata nélkül köteles elrendelni a bom-
bariadót.

1.2. A bombariadó elrendelése atuzriadőhoz hasonlóan hangos kiáltással történik.

1.3. A bombariadót elľendelő személy a riadó elľendelését követően haladéktalanul köteles bejelente-
ni a bombariadó tényét a rendőľségnek. A ľendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos!

I.4. Ha a bombariadó bejelentése te|efonon történt, akkor az uzenetet munkavállaló törekedjék arľa,
hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a fenyege-
téssel kapcsolatban.

1.5. A bombariadó lefújása szóbeli közléssel töľténik.
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1.6. Rendkívüli esemény (tuz, természeti katasztrőfa, bombaľiadó) esetén az épi|et kiüľítését, a

szükséges intézkedések megtételét atuzriadő teľv előírásainak megfelelően kell elvégezni.

1.7. Bombariadó esetén minden esetben azonna| értesíteni kell a rendőrséget és haladéktalanul meg
kell kezdeni az épület kiürítését.

Mentési sorrend: - első a gyerekek mentése és biĺonságos elhelyezése,

- a felnőttek mentése,

- az értékek köziľatok mentése.

2. A menekítés útvonal a, szervezése mege1yezik atuzriadóban meghatározot1a|<ka|.

3. Betĺjrés esetén a központba érkezo ľiasztás utén az intézményvezetójét, i||. az óvoda kulcsával
rendeikező , az ővodéthoz legközelebb iakó, effe a feladatľa kijelölt személyt értesítik. Az értesítéstől

számított 25 percen beltil a kiérkezo biztonsági embeľek és a rendőľség bejutását biztosítani kell.

VIII. FEJEZET
ijľľnppr, MEGEMlÉxnzÉsEK RENDJE,

A HAGYoľĺÁľyox Áľor,ÁsÁva.l
KAPCSOLATOS FELADATOK

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek ťej|esztése és bővítése, valamint az intézmény jó hír-

nevének megőrzése, az a|ka|mazotti és gyermekk<izösség minden taĄźnak köte|essége. Az intéz-

mény helyi hagyományaikozé Íartozó ľendezvények, a köztisségi élet formálását, a kĺizös cselekvés
örĺjmét szo|gá|jtk, a gyermekeket az egymás iránti tiszteletľe nevelik.

|. Az intézményi megemlékezések, a nemzeti és az egyéb ünnepek megünneplésének időpontját a

nevelési év rendjére vonatkozó éves munkatew hatźlrozzame9,

Az éves munkatervben ki kell jel<ĺlni azt az óvodapedagógust, aki az évi ünnepélyek,

megemlékezések, hagyományápoló ľendezvények megszeÍvezéséért, lebonyolításáért szakmai|ag

felelős (ünnepélyfelelős).

Az óvodában taľtandó nemzeti ünnepek:

A szabadság napja - október 23., Nemzeti osszetaľtozásnapja - június 4., Március 15.-e' Hősök
napja - május 29., Augusztus 20.-a Szent István és az,tĄ kenyér napja.

2. Äz éves munkatervben ki kell jelölni arendezvények idejét és azt a pedagógust, aki az évi ünne-

pélyek, megemlékezések,hagyoměnyápoló rendezvények megszeÍvezésééľt, lebonyolításáért szak-

mailag felelős (ünnepélyfelelős).

3. Az anyáknapja és az évzźrő nyilvános, és azonos időpontban is szeľvezhető.Ezeke meghívhatók

a szülők és más vendések is.
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4. A nevelőtestĹilet és a szülők kezdeményezésére más ünnepélyek, megemlékezések és hagyo-
mányápoló ľendezvények is nyilvánossá tehetők (farsang, TÁTIKA nap, stb.).

5. Egyéb rendezvények, események, a tanulmányi kirándulások, séták, mozi és szillhźn|źtogatások'
spoľtnapok szewezésére ugyancsak a munkaterv szerint kerül sor.

Március 15.-e' anyák napja, évzétrő (búcsúzó).

A gyermeki élet hagyományos iinnepei, melyet valamennyi csoport megünnepel az ővodźlban:
Mikulás, karácsony, húsvét, gyermeknap,

o A csoporton belül a csoport-pedagógus vezetésével kell megem|ékezni a gyermekek név- és
születésnapjáľól.

Az éves munkateľvben (indokolt esetben évente véůtoző jelleggel) kerülnek meghatározásra
azok az időpontok, amelyeken meghatározott módon a meghatározott jeles napokhoz
kapcsolódva keľtil soľ a népi szokások megismertetésére' népi kézműves technikákkal való
ismerkedésľe.

A tanulmányi kiľándulások, séták, mozi-és szinház|átogatások, sportnapok szervezésére
ugyancsak a munkaterv szerint kerül sor. Eseti jelleggel egyéb munkaterven kívüli
rendezvények i s szerve zhetők.

IX.
AZ INTŕ;aMENY KAPC S oLATAI

W*WWWMM

' EGYEBEK: Pedagqg,iđ Szolgď..
tató központ

3. sz. Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság, Családsegítő Szolgálat

I(orĺlanv szintti
.: .t tt. ,1., 1:::

kapiso|atók: :

Kulturális intémlénvek



41

1. A szolgáItatást igénvbevevők: családok, szülők (gyeľmekei)

A Köznevelési tĺirvényben megfoga|mazottak a|apján az intézményben folyó pedagógiai munka
e||átása során a gyerekek testi, lelki, éľtelmi, érze|mi és erkolcsi fejlődése érdekében a pedagógus a

szülőkkel együttműkö dve végzi munkáj át.

1.1 . A szülőkkęl töľténő kapcsolattaľtást a jogszabźl|yokban és a jelen szabźilyzatban meghatározott
eseteken ttil aházftend is tartalmazza. Az óvodás gyeľek fejlődéséľől a sziilőt folyamatosantájékoz-
tatni kell, szĹilői értekez|et, fogadóóra, megbeszélés, stb. keretében.

A gyerekľő|tájékoztatást csak a csoportos óvónő és adott esetben avezetó adhat.

1.2, Az óvoda dokumentáciőjaa személyes adatokat kivéve nyilvános.
Az óvoda a nevelési progľamját,házirendjét, éves munkatervét, sZMsZ-ét oly módon köteles elhe-

|yezni,hogy azt a szülők szabadon megnézhessék. A vezető, illetve az á|ta|a kijelölt szemé|y,tájé-
koztatźstköteles adni az óvoda helyi pedagógiai pľogramjáľól.

AtźĄékoztatás módja: - tanévnyitó szü|ői értekezlet,
- csoportos sziilői értekezletek,
- SZMK értekez|et,
- fogadóórák, - szükség esetén családlátogatás

l.3. A szülők az ővodźlval való kapcsolatukatintézményes foľmában a jogszabályok alapján létľe-

hozott szü lői munkakĺjzĺj ssé gen ( SZMK) keresztĹil taĄák.

I.4. A Sztilői Munkakĺjzĺjsség vezetőjéve| azintézményvezető helyettes, a csopoľt szintli ügyekben

a csopoľt szülői munkaközösségének képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az ővodapedagő-
gus teľületét meghaladó ügyekben az óvodavezető, -helyettes taľt kapcsolatot.

1,.5. Az óvodai szintű szülői munkaközösség vezetőjét meg kell hívni a tanévnyitó és a tanévzárő
nevelőtestületi értekezletľe, továbbá az egyéb nevelőtestü|eti értekezletek azon napiľendi pontjainak
tźrgya|ésźÍnoz, ame|y ügyekben jogszabá|y vagy azintézmény Szewezeti és MűködésiSzabá|yzataa
szülői munkakĺizösség részéľe véleményezési jogot biaosított.

1.6. A meghívás napiľendi pont írásos anyagának legalább nyolc nappal koľábbi ätađásáva| töľtén-

het.

I .7 . Az intézményv ezeto a szülői munkaközösség vezetőj ét legalább félévente tź$ékoztatja az ővo-
dáhan folyó nevelőmunkáľól és a gyeľmekeket érintő kéľdésekről.

1.8. Az óvodapedagógus a csoport szülői munkaközössége képviselőinek szükség szerint, de lega-

lább havi egy alkalommal ad ttĄékoztatést.

2. Az óvoda külső kapcsolatai

2.1. Áltami - Koľmányszintű kapcsolatok:

Humán eľőforrás minisztériuma: K<iznevelésért felelős Államtitkáľság
Egészségügyért felelős Ál lamtitkárság

S zociá| is és családügyért felelős Államtitkárság
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Budapest Főváros Kormányhivatal
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Közoktatási lnformációs Iroda

2.2. Fenntaľtói: Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteľi Hivatal
PulgáľľlesĹer Jegyzu

Képviselőtestület
Humánpolitikai Bizottság Humánszol gá|tatási Ügyosztály

Humánkapcsolati Iľoda
Yźrosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Ugyosztály

- Józsefváľosi Intézményműkłidtetési Ktizpont (JIK)

- Budapest Főváľos Kormányhivata|a VIII. keľ.

- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ VIII. ker. Tankerület

- Járási Hivatal VIII. keľ. - Gyámhivata|, - okmányirodai osztály - Gyermekvédelem

Fe nntartóv al v áló knpc s ol attar ás

n A fenntaľtő irźtnyítő, és ellenőrző munkája miatt a kapcsolattaľtás napi szinten szükséges. Az in-
tézmény zavarta|an működtetése, a fenntartói elvárások megvalósítása, illetve azintézmény érdeke-
inek képviselete vezetői feladat. Ehhez elengedhetetlenĹil fontos az egyeztetés, a tájékoztatás a Pol-
gáľmesteri Hivatal különbcjző szintjeivel; jegyzői kabinettel, igyosztá|yaival, irodáival. A kapcso-
|attartás levelezés, telefon, e-mail útján és személyesen töľténik.

o Az óvoda iigyeinek intézése, az alapdokumentumok jőváhagyatása kapcsán szintén fontos az é|ő
kapcsolat fenntartása az onkormźlnyzat vezetőivel (polgármesteľ, alpolgármesteľek), képviselőivel,
bizottságainak tagj aival.

o Józsefuáľosi Intézményműködtető Központ (JIK) 20 l 3.0 1 .0 1 .-től |átja e|, egy ,,Munkamegosztási
m e gál l ap o d ás,, a|apj án, az őv o da műkö dteté s ét, gazdźůkodás ának adm ini sztrálását.

n A Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ VIII. ker. Tankeriiletéve| 20|3.09.01. után kell kiala-
kítan i az e gyúttmukĺidést.

A kapcsolattaľtás levelezés, telefon, e-mail útján és személyesen történik. Kapcsolattartók: óvoda-
vezető, óvodavezető-helyettes, óvodatitkár.

2.3. Táľsintézmények: (VIII. keriileti) bölcsődék, óvodák, iskolák

- Kerületi óvodák

Az intézmény vezetóje havonta egyszeľ a Jőzsefvárosban működő többi óvoda vezetőivel szakmai
tanácskozéls keretében megvitatja az intézményvezetéssel kapcsolatos pedagógiai, gazdasági és más
kérdéseket. Gyermekfelvétel esetében egymással folyamato san koopeľálnak.

Az óvodavezető Munkaközösségének vezetője munkatervének megfelelően, alkalmanként szakmai
bemutatókat szerve4 ahol lehetőség nyílik az adott óvoda keľiileti bemutatkozására.

A fejlesztő pedagógusok munkakĺjzcissége is rendszeresen találkozik, tanácskozás cé|jétbő|.
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- Kerület, és egłéi isĺrolák

A gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése, az ővoda_ iskola átmenet megkcinnyítése érdeké-
ben az óvoda vezetője kapcsolatot tart az általános iskolák vezetőivel. Az iskolák megkeresésére az
iskolai beiľatkozás előtt, ellátogatunk az oktatäsi intézménybe. Az óvoda minden iskolának biĺosít-
ja, hogy információit a szĹilők felé továbbítja.

Az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson ľésztvevő gyeľmekeknek az óvoda iskola|átogatáso-
katszervez,avezetőźL|ta|kivźL|asztottiskolákban.

A szĺilők tźĄékoztatása érdekében az ővoda meghívja a közeli iskolák leendő elsős tanítóit a ĺagy-
csopoľtosok szülői értekezletére.

A sajátos nevelési igényu gyeľmekek fejlesztésének segítésében az óvodavezető aJEGYMKÁI9
utaző gy ogypedagógusának szakmai egyĹittmÍĺködését igényli.

- Gye rme kv é del emmel kap c s ol ato s int é zménye k

Az intézmény gyermekvédelmi felelőse kapcsolatot taft a VIII. ker. Jáľási Hivatalához tarÍoző
Gyámhivatallal, és az okmányiľodai osztályon dolgozó Gyermekvédelemi referenssel, valamint a

Családsegítő és Gyeľmekjóléti Ktizponttal. A kapcsolatfelvételľő| az ővodavezetőve| egyeztet, in-
tézkedéseiről rendszeresen beszámol.

Az ővodaegyüttműkĺidik, és jelentési kötelezettségét teljesíti a fent felsorolt intézményekkel, kĹilö-

nös tekintettel a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. A kapcsolat-
felvétel akkor válik sziikségessé, amikor a gyermeketveszé|yeztető okok pedagógiai eszközĺjkkel
nem szüntethetők meg. Pl.: rendszeľe igazo|at|anhiányzás, elhanyagolás, gyermekbénta|mazás, sze-
xuáli s zak|atás vélelme.

3. Egészségügyi intézmények:

Az ővoda rendszeres munkakapcsolatot tart fen a gyeľekek egészségügyi ellátását biztosító szeľve.
zetéve|. Az iskola-egészségiigyi ellátást a Polgármesteri Hivatal támogatásáva| a fenntartó biztosítja.
Az iskola-egészségügyi szo|gá|at szakmai ellenőrzését az A||ami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat végzi.

A kap cs o l att artást az óvo đ a v ezetőj e b izto s ítj a az a|étbbi szem é lyekke l :

o gyerekoĺvos,
o védőnő,
. azÁNľsztiszti-főorvosa

4. EGYEBEK:

- J őzsefvérosi Családsegítő Szolgálat,

- Pedagógiai SzolgóItató lrözpont

9 Józsefuáľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeĺani Központ és Általános Iskola
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Az intézményvezető, és az óvoda fe|zárkőnató pedagógusa kapcsolatot tarÍ. a pedagógiai szakmai
szolgáltatásokellátására|étrehozottintézményekkel.
A Pedagógiai Szolgáltatóból érkezo logopédus, és pszichológus számára az óvodavezeto biztosítja a
feltételeket, eszk<izöket.

A gyeľmekek fejlesztésének, iskolára alkalmasságának, iskolaérettségének e|hírálásáhan sziikség
szerint kĺjzreműködő Pedagógiai Szolgáltatőva| az ővodavezeto źi|apodik meg az együttműködés
foľmáiban.

a./ az ővoda pedagógusai az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson résztvevő gyermekek iskola-
érettségének elbírálásához, szikség esetén a kerületi Pedagógiai Szolgáltató segítségét veszik
igénybe.

b./ az óvoda pedagógusai javaslatot tesznek a szülőknek, hogy gyeľmeküket - e|í5zetes egyeztetés
a|apján - szükség esetén vigyék el a Pedagógiai Szolgáltatóba.

c.l a Pedagógiai Szolgá|tató szakemberei részt vesznek az óvodai foglalkozásokon, szükség esetén
kiilön foglalkoznak az érintett gyermekekkel.

A kapcsolattartás foľmája: íľásbeli vagy szóbeli közlés,

módja: értekez|et, munkaközösségi foglalkozás,
gyakoľisága: logopédus hetente egyszeÍ,pszichológus havonta egyszer

szükség szeľint, speciális fejlesztést igénylő gyermekek esetében,

illetve a nevelés során felmerülő problémák esetén.

Sziikség esetén a PedagógiaiSzo|gźůtató közľeműködésével, és ajánlásával a különös figyelmet
igénylő gyeľeket a3. sz. Főváľosi Tanulási Képességet Yizsgá|ő Szakértői és Rehabilitációs Bizott-
ság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központba irányítjuk.

- 3. sz. Főváľosi Tanulási Képességet Yizsgá|ő Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypeda-
gógiai Szolgáltató Központ

A nevelési intézmény nemzetkĺjzi kapcsolatait önállóan a|akitja. A nevelési intézmény közvetlenül
teljesíti a kiilft'ldi megkereséseket, illetve kĺjzvetlenül küldhet külÍřjldre megkeresést.

A VIII. keľĺileti Kormányhivata||a| és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tankerületével a
kapcsolat felvétel, és a kĺjzös munka 20 l 3.09.0 l .-től kezdődik, elsősorban adatszol gá'|tatás és a kül-
ső ellenőľzés megvalósítása teľĺiletén.

Adatszo|gźtltatás szempontjából aKozoktatási Infoľmációs Iľodával való kapcsolattartás (KIR)

5. Ku ltu ľális in tézménvek : múzeumok, szinházak, mozik, stb.

Az intézméný az intézményvezeto, i||. az általa megbizott személy képviseli. A kapcsolat felvétel,
azugyek bonyolítása, rendezése az ő kompetenciája.

Urźtnia ťl|mszínház, Bábszínház, Természettudományi múzeum, Közlekedési múzeum, szentendrei
skanzen, stb.



45

X. FEJEZET
BELSO KONTROLLRENDSZER

Az intézményben folyó munka belső ellenőrzése az intézményvezeÍő szempontjábő| az a|źĺbbi részre
osztható fel:

1. A belső kontrollrendszer miĺködtetése, éľtékelése, és

a v ezetóre vonatkozó továbbképzé si kötelezettség.

2. A belső ellenőrzés műk<idtetésę a, Aht. szeľint.

3. A pedagógiai munka szakmai ellenőrzése.

4. Külső ellenőrzések ľendszere. és nvilvántaľtása.

1'. A belső kontľollrendszeľ míÍkijdtetése, ěrtékelése, és a vezetőre vonatkozó tovdbbképzési kötele-
zettsěg.

1.1. A vezetó szerepe' felelőssége 1Ánt. ol. $ (2) és Bkr' 3. _ l3. $) apozitiv kontrollkĺjľnyezet|ét-
rehozása.MegfelelőT:::.ff::äT:ffi 

ľjxesĺnűködtetése
o világos, egyértelmű kommunik áciőva|,

o a feladatok, hatáskörok és jogkör<ik pontos meghatározásával,

: lä:ľľ:1äľ]ľlää"jffr-ä;Ł'
. azetikátlan magatartás kiszűrésével, szankcioná]rźsáva|.

o folyamatosan műkĺidtetettmonitoringgal.

A belső kontrollľendszeľ a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében

kialakított folyamatľendszer, amely azt a szándékot szolgálja, hogy megvalósulj anak az alábbi cé-

lok:
a) a működés és gazdálkodás sorttn az a|ka|mazottak tevékenységüket szabźiyszeruen,

gazdaságosan, hatékonyan, és eľedményesen hajtsák végre,

b) az e|szétmolási kötelezettségeket teljesítsék, és

c) megvédj ék az erofoľrásokat a veszteségektől, káľoktól és nem ľendeltetésszeruhasználattól.

|.2. A belső kontrollľendszer akkor műkĺldik jól' azintézményben, ha

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban van a szabályszerű-
séggel, szabéńyozottságga|, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kĺi-
vetelményeivel,

b) az eszkĺizökkel és forrásokkal való gazdźĺ|kodás során nem tapasztalható pazar|ás, vissza-
élés, rendeltetésellenes felhasználás,

c) megfelelő, pontos és naprakészinformációk állnak rendelkezésre a költségvetési szerv mű-
ködésével kapcsolatosan, és

d) a belső kontľollľendszer harmonizáciőjźlra és összehangolásáľa vonatkozójogszabályok
végľehajtásra kerülnek a módszeľtani útmutatók fi gyelembevételével.
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l.3. A kĺiltségvetési szerv belső kontrollrendszeľ felépítése és elemei 1Ánt. es Bkr. alapján)

|.4. A belső kontľol|rendszer hatékony működtetését, folyamatát, rész|etezését az alább felsorolt
szabźilyzatokbanmegfoga|mazottelőírásokbiztosítják:

- Szabźiytalanságok kezelésének rendje, - Kockźzatkezelési szabźiyzat,

- Ellenőrzési nyomvonal

- Belső ellenőrzési rendszer (FEUVE) szabá|yzata

A vezetó a belső kontľollľendszer minőségét évente értékeli és jogi felelőssége tudatában enől nyi-
|atkozatottęsz.

1.5. A költségvetési szervezek vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésérő| a
28/2011. NGM rendelet ľendelkezik.

A képzési kötelezettségeta koltségvetési szervek belső kontrollrendszeréľől és belső ellenőrzésé-
rőlsző|ő 370/2011. (XII.31.) Korm. ľendelet (Bkľ.) irja e|ő.A költségvetési szervek veze-
tői tekintetében a 12. $ (1) bekezdés tartalmazza a szabälyokat.

A kĺjtelező továbbképzés teljesítésének szabályairól az á||amháztartásért felelős miniszter a koltség-
vetési szervnél belső ellenőrzési tevékenysłćget végzők nyilvóntartósáról és kötelező szalrĺnąi tovóbb-
képzéséről, valamint a k0ltségvetési szervek vezetőinek belső lrontrollrendszer témájú továbbkepzé-
séről sző|ő 28/2011. (VIII. 3.) NGM ľendeletben rendelkezik.
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A kiiltségvetési szerv vezetoje kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörben az ái|amház-
tartásért felelős miniszter által meghatározotttovábbképzésen ľészt venni.

Képzési kötelezettsé get az,,ÁBPE - továbbkép zés I,, Ágpp - továbbkép zés II.,, egynapos tovább-
képzésen telj esítheti. A képzésekh ez vizsga nem kapcsol ód ik.

2. A belső ellenőľzés mííködtetése azÁht. szerínt.

A belső ellenőrzés működtetése az Aht.70.$ (1) pondának rendelkezése a|apjáĺ szerveződik.

Az intézmény ellenőrzését az irźnyitő szeÍv) a fenntaľtó rendeli e|, az általa megbízott, megfelelő
jogosíwányokkal ľendelkező belső ellenőr személyében. 20l3.0l.0l.-től ezt a fe|adatot a JIK tevé-
kenységi körébe utalta a helyi képviselőtestület.

A belső ellenőľ, jegyzői elrendelésse|, a gazdźikodással összefiiggő kérdésekbenvégezvizsgá|atot.

Az óvodavezető feladata a belső ellenőľ munkájának segítése, a kért anyagok ĺisszegyiĺjtése, átadtr
sa, és a vizsgá|at megźi|apítétsa szerint a hibák javítása, a hiányosságok gyors pótlása.

3.A pedagógiai munka szakmai ellenőrzése

Az ővodában az e||enőľzés legfontosabb fe|adata a Pedagógiai Pľogram által meghatźlrozott tevé-
kenység hatékonyságának mérése, az esetleges hibák fe|tárźsa, azok korľekciója, pozitiv eľedmé-
nyek megerősítése.

A pedagógiai munka aktuális ellenőrzési ütemtervét azéves Munkaterv tarta|mazza,

Az e||enórzési terv tarta|mazza az e||enőrzés teriileteit' módszerét és ütemezését. Az ellenőrzési
tervet az intézményben nyilvánosságľa kell hozni. Az e||enorzés kiterjed aZ egyes feladatok elvég-
zésénęk módjáľa, minőségére, a munkafegyelemmel összefiiggő kérdésekľe is.

Az ellenőrzés rendie:

l. A pedagógiai munka e||enőtzési titemtervét az ővodavezető a sza|<rrĺai vezető-helyettessel, és

amennyiben miĺkĺjdik a szakmai munkak<ĺzĺjsség vezetőjével közösen, írásban rógzített munkameg-
osztás a|apjtn elkészíti. A pedagógiai munka eredményessége és azintézmény zavarta|an míĺkodése
éľdekéb en éľtéke l i k a kĺj zalkalm azottak munkáj át.

2. Az ellenőrzési terv végrehajtásáétt azintézményvezetó, és a helyettes felel.

3. Az ellenőrzési tervben nem szerep|ő, rendkívĹili ellenőrzésró| azintézményvezető dönt. RendkĹ
vĺili, spontán ellenőrzést kezdeményezhet: - avezető, - a helyettes, - a szakmai munkaközösség, és a
szülői munkaközösség is.

4. A Kjt. végrehajtási rendelete szerint a munkáltatói jogkdľt gyakorló ővodavezető írásban kĺiteles
minősíteni azE,F, G, H, J fizetési osztá|yba sorolt koza|ka|mazottak teljesítményét. Kinevezésük
után három éwel, ezt követően pedig legalább hatévenként. A megállapításokľa tett észrevételeit a
minősítést tarĺa|maző iraton ľogzíteni kell.

5. A minősítési teľv elkészítéséért és annak végrehajtásáért az óvodavezető felel. A teljesítmény
értékelés zárő részének taľtalmaznia kell a - kiválóan alkalmas. - az a|ka|mas és - az a|ka|mat|an

összegző éľtékelést.
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6, Azintézményvezető
- valamennyi óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítő dolgozó munkáját, az e||enőrzés során
szerzett tapasztalatai a|apjźtn értékeli, szóban, ha szükséges írásban, évente legalább egy alkalom-
mal.

- az érintęÍI ayęzętoi észręvételękę szóban, vagy írásban reagá|hat.

7. A pedagógiai munka belső e|lenőrzésének eredményeit, illetőleg az e||enorzés általánosítható
tapaszta|atait minden nevelési év végén, a tanévzárő értekezleten értékelni kell, megál|apíwa az
esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. A hallottakról jegyzőkönyvet
kell készíteni.

8. A tartósan kiemelkedően minőségi munkát végző dolgozó

a) a 2 %o-os kereset-kiegészítésben,

b) kiemelt munkav é gzésért j áró keľeset-kiegészítésben (régi nevén,,minőségi bérpótlék''

5 250 Ft /pedagógus/hó), illetve

c) a teljesítményéľtékelés eredménye szerint (kiválóan alkalmas), munkáltatói döntés a|apján
adott (tartó s bérmaradvány terhére) fizetésemelésben ľészesĹilhet.

A fenti összegekből a pedagógusokon tiil az intézmény valamennyi dolgozója részesülhet. A pénz
adható havi rendszerességgel, vagy meghatározott időre, illetve egy alkalomra.

9. A kiemelt munkavégzésértjáró keľeset-kiegészítés: ,,A közalka|mazottat a munkáltató meghatá-
rozott munkateljesítmény elérésének, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítésének ösztönzésére
(kivéve a helyettesítést) a megállapított személyi juttatások e|oirányzatán belül egyszeri vagy meg-
határozott időre szó|ó, havi rendszerességgel kifizetett kereset-kiegészítésben részesÍtheti. Ameny-
nyiben a kifizetés havi ľendszeľességgel tĺjľténik, egy nevelési évnél hosszabb időľe nem adható.''

10. A kiemelt mun kav égzésért j áľó keľeset-kiegészítés elosztásának elvei :

o A másságot elfogadó, előítéletektől mentes és eredményes tehetséggondozói és fe|zárkőztatői
munka. Az esélyegyenlőség feltételeinek megteľemtése óvodán belül.

. A gyerekek és a szülők számára szabadidős tevékenység szervezése (rendezvények, spoľtesemé-
nyek, kirándulások, csopoľtos szinház, mozi |źltogatás, nyaľaltatás, stb.)

o MÍnőségí munka

- Gyermekkĺizpontú pedagógiai szemléletmód. Kiegyensúlyozott, haľmonikus kapcsolat a gyerc-
kekkel, a szĺilőkkel és a munkatársakkal (beleérwe a technikai dolgozókat és az óvodavezetőt
is). Magas fokú tolerancia és empátia készség.

- Szakmai igényesség, folyamatos önképzés, tájékozottság a különfe|e szakirodalmakban, Nyi-
tottság az űj, a megszokottól eltérő pedagógiai pľogramok iľánt. Rendszeres részvétel tovább-
képzéseken.

- Innovatív és kreatív tevékenységével biztosítja az óvoda pozitív megítélését.

- Emberi és szakmai segítségnýjtás azáruarászoruló szülők és munkatársak felé.



t

49

o Täbbletmunka

- A kiemelt figyelmet igénylő gyerekkel kapcsolatos nevelési feladatok önkéntes vá||a|ása.

- Aktív közreműktjdés külonb ö ző péiy ázatok kido l gozásában.

- Kerületi és egyéb felkérésre bemutató foglalkozások vállalása.

1 1. A munká|tatői döntés a|apján adott kereset-kiegészítés mértékének megállapításakoľ a 10. pont-

ban felsorolta elvek szintén mérvadóak, a kiváló minősítés elérésén túl.

12. A jutalmazźsi szempontokat az adott nevelési év munkatervetarta|mazza.
Jutalmazásľa felhaszná|hatő 8. a.-b. pontjában megjelölt pénzeszközön felül, átmeneti bérmaľad-

ványbó l' önkorm ány zati j őv áhagyás sal tovább i j utal om adható.

4. Kiłlső ellenőrzések rendszere

Jogilag az intézmény kti|ső ellenőrzése tĺjrténhet önkormányzati, il|etve állami elrendelés alapján. A
külső ellenőrzés témájéú tekintve lehet szakmával, tanügy-igazgatěssal, munkáltató jogkönel, és

gazdtikodással ö sszefi.iggő kéľdésekben .

o P edagó giai munkát el lenőľizheti : óvo dapedagó gusi szakértő,

Az or szźlgos pedagó gi ai-szakmai eI lenőrzés fajtéi:

a) a pedagőgus ellenőrzése,

b ) az intézményv ezető el lenőrzése,

c) az intézményellenőrzés.

Az embeľi erőforrások miniszterének20/2012. (VIII.3l') EMMI rendelete a nevelési-oktatási in-
tézmények működéséről XV. fejezete szabéiyozza az országos pedagógiaĹszakmai ellenőľzés mód-
jat.

Az e||enorzés megszeľvezése ahelyi Kormányhivatal feladata lesz 2013.09.0l.-től.

n A tanügy-igazgatási, és munkáltatói munkát ellenőrizheti: a helyi Kormányhivatal, Humánszo|gá|-
tatási Ügyosztá|y,a Humánkapcsolati hoda, KIR, MÁK, stb.

o Gazdálkodást ellenőľ izheti:

- az önkormányzatrészéro| a belső ellenőr, a JIK vezetoje, a gazdaságivezető, aPénzigyi Ügy-
osztá|y

. a hatósági ellenőrzést végezoNemzeti Adó- és Vámhivatal, Állami Számvevőszék, MÁK, stb.

o Egyéb: egészségügyi témákban vizsgálódhat az ÁNTSZ,biztonságosság miatt a Tűzoltóság.

Külső ellenőrzés keretében vizsgá|jźk a játszőtéri eszközĺjk Eu-s szabványétnak megfelelőségét a
78/2003.(XI.27.) Jźúszőtéri eszkőzök biztonságosságáról szóló GKM ľendelet, és az ezt módosító
7/2012. (Iv. 18.) NGM rendelete a|apján.
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XI. FEJEZET
zeľto És Énľpr,rvrező

RENDELKEZNSNX

1. Jelęn sZMsZ-t az intézmény nevelőtestülete fogadja el, illetve módosíthatj a, az a|ka|mazotti kö-
zösség, és a szülői munkakcjzĺjsség véleményének ťrgyelembe vételével. A fenntaľtó jővźthagyásá-
val, és az a|apfe|adat Íinanszírozásźn feltili ttibblet igénnyel való egyetértésével válik érvényessé,
egyidejűleg hatállyźlt veszti azintézmény korábbi, 2009-es SZMSZ-e.

2. A Szęwezeti és Működési Szabéůyzatban foglalt ľendelkezések megtartása az intézmény vala-
mennyi a|ka|mazottja számźlra kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói jog-
kĺjrében intézkedhet.

3. A hatályba lépett Szeľvezeti és Mĺĺködési Szabá|yzatot meg kell ismertetni az óvoda azon alkal-
mazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azoVka| is, akik kapcsolatba keľülnek
az ővodźtval és meghatźrozott ktjrben használják helyiségeit.

4. A Szeľvezeti és Működési Szabtiyzatjogszabálynak minősül azintézménv döntése, intézkedése,
ill. intézkedésének elmulasztása ellen benffitott eljárást megindító kérelem tekintetében.

5. Az intézmény eredményes és hatékony műkĺidéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló
szabá|yzatok tarta|mazzétk. Ezęk a szabá|yzatok az intézményi \ZMSZ fiiggelékét képezik, az
SZM9Z fiiggelékj egy zékév e| e gyetemben.
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Függelékj egyzék:

1. Alapszabályzatok:

- Házhend,
- Pedagógiai Program,

- Éves munkaterv,

- Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv a ha|mozottan hátrányos
he|yzetu gyeľmekek oktatási sikeressége érdekében

- GyakoľnokiSzabźiyzat,
- TovábbképzésiPľogram.

2. MĹĺkĺjdéshez kapcsolódó pénzĹigyi kihatású szabálvzatok:

- A JIK és az óvoda k<izötti <Munknmegosztási szabályzat>,

- a JIK és azintézmények közötti <Míĺkodtetési szabályzat>,

- |e|tźrozási és leltárkészítési szabźůyzaq

- felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésén ek szabá|yzata,

- közbeszerzési és Beszerzési szabálvzat.

- telefon haszná|ati szabźiyzat.
3. Számvitelhez kapcsolódó szabályzatok:

- Számvitel politika,
- ügyľend,
- pénzkeze|ési szabá|yzat,
- kötelezettségvállalási s?abźiyzat,
- eszközök és Forľások EľtékelésiSzabtiyzata.

4.MĹĺkĺjdéshez szĺikséges további szabálvzatok:

- Adatkezelési (Iratkezelési) szabźiyzat,
- informatikai biztonsági szabá|yzat,
- vagyonnyi|atkozati szabá|y zat,
- FIACCP szabźiyzat,
- munkavédelmi. - érintésvédelmi és - tűzvédelmi szabá|yzatok.

5. A belső kontrollrendszeľ működéshez kapcsolódó szabályzatok:

- belső ellenőrzési kézikönw

20L2.0|.O|.-től már nem kĺjtelező melléklete, illetve fi'iggeléke azSZMSZ-nek:

o a szabá|ýalanságok kezelési rendje' meľt a 29212009 . (X[. l 9.) Korm. r. már nincs hatályban,
. az e||enőrzési nyomvonal, mert a 29212009. (XII.19') Korm. rendelet. l56.$ (2) máľ nincs ha-

tályban,
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. belső ellenőrzési rendszer (FEUVE)' mert a29212009. (X[.19.) Korm. ľ.l57.$-a már nincs
hatályban, és

6.Ewéb szabá|yzatok:

- Murrkakĺjľileíľások,
- vagyonnyi|atkozati szabá|y zat.

A fliggelékben találhatő szabźiyzatok jelen szMsz vá|toztatźsa nélkül is módosíthatók, amennyi-
ben jogszabályi előíľások, belső intézményi megfontolások, vagy azintézmény felelős vezetőjének
megítélése ezt szükségessé teszi.
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Zóra[éfr,

1. t{eĺleffitestiifet

e ľÁ.ľĺ-xa, Napkiizi otthonos ovoda Szervezeti és Műkiidési Szabályzatát a Nevelőtestület
elfogadta.

A Szervezeti és Miĺkĺidési Szabályzathatźůyba lépésének napja: 2013. szeptembeľ 1.

Budapest, 2013. május 28.

Qreiszru ÍtomoĘjkęűira ďr. úźrnoĘĺné 1oó ItďiŔp Kisstu Eagifuĺ.agďofna

KÍ ekaĘ intézméryľaezető vezető-ńe[yettes

2. Szüffii szeraezet:

Az intézmény fenti 106.12013. számú Szervezeti és Műkiidési Szabáýatát a módosításokkal
egyiitt a szülői munkakĺlzcisség képviselete megkapta. A tarta|mát részletesen tanulmányozta,vé|e-
ményezte és elfogadta, AzSZMKaSzervezeti és MűködésiSzabźilyzatot jól kidolgozottnak, alapo-

san szabá|yozottnak tekinti. Pontosan megfogalmazástakerült benne a szülői munkaközclsség részé-

re biztosított jog gyakorlása.

Budapest, 2013. m{jus 27.

ar KurŔe Csitk
Szfoĺ.KekaĘ



Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testiilete
..../20|3. (vu. l 7.) szétmű határozatźtva| a

TÁ-TI-KA Napkiizi Otthonos óvoda
/1088 Budapest, Rákóczi űt 15.l

Szervezeti és MiĺködésiSzabźiyzatát201'3. szeptember l-i hatállyal jóváhagýa.

Budapest, 20l3. július .....

dr. Kocsis Máté
poIgármester
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.{

9.sz. melléklet

8it1ľp ang lltap ftizi ott fr,ono s ou o ďa

1087 Budapest, Szózaďos út 14.

S z enl ez eti é s 9vÍííĘö ďé si
Sza6ó$zat

2013.



Taľtalomjegyzék

1. Bevezetés/Altalános ľendelkezések
1 . 1 . SZMS Z towényi hźĹtere, cé|ja
1 .2. SZMS Z hatáIya (személyi, időbeli)
| .3 . Az óvođa adatai (aLapítő okirat szerinti és egyéb)
1.4. Azóvodajogállása
|.5. Az óvođa gazdálkodása
1 . 6. B élye g zo hasznéiata, a|áír ásí j ogo k (kiadm ány o zás)
I.7. Az óvoda szęrvezeti felépítése (szervezeti étbta, engedélyezett |étszám,

tagintézmények)
2. Az ővodaműködési ľendje

2.1. A nevelési év helyi rendje
2.2. A nyiwa tartás ľendje
2.3. Az óvoda munkarendje

2.3.1,. A vezetők óvodában való benntartózkodásának rendje
2.3 .2. Az a|ka|mazottak óvodában való benntaľtózkođásának ľendj e
2,3.3. A gyermekek óvodában való benntartőzkodásźnak ľendje

2.4.T ép olmaradás, rendkíwli távolmaľadás
2.4.I . A vezetők, a|ka|mazottak távolmar aďása
2.4.2. A gyermekek távolmaľadása

2.5 . Címer hasznáIat, lobogózási ľend
2.6. Az óvoda belső szakmai és tanĹigyi dokumentumainak haszná|atí rendje (típusai,

hitelesítés, tĺĺľolás, nyilvánosság)
2.7 . Az óvodai étkeztetés bińosítása, téľítési đíjak befizetési rendj e
2.8. Az óvoda szolgáItatásai
2.9. Az óvoda működtetésének, üzemeltetésének biztosítása (a munkamegosztási

megállapodás JIK-el)
3. Az ővodaszervezete és vezetése

3.Í. Az óvoda vezetőségének tagjai, jogköľei, felelősségei (munkáltatói és átruhazott
munkáltatói j ogok ľögzítése)

3 .2. A v ęzetők közötti feladatmegosf ás (óvodavezető, helyettes)
3.3. A nevelőtestĹilet mfütjdésének rendje (fe|aďatai,jogkörei, felelőssége)
3.4. A szakmai munkakcizĺjsség mfüĺidésének ľendje (feladatai, jogkörei, felelőssége)
3.5. A minőségiľanyítási csopoľt mfü<idésének rendje (feladatai, jogktiľei, felelőssége)
3.6. Fejlesztői, gyeľmekvédęlmi, logopédiai, gyógytornai felelősĺjk feladatai (ha van)
3.7.A nevelő-oktató munkát közvetleniil segítők fę|adatai (dajka, pedagógiai

asszisztens, óvodatitkár, stb.)
3.8. A szülői szeľvezeťmunkaktjzössés
3.9. Be1ső helyettesítési ľenđ

4. Kapcsolattaľtás rendje
4.|. A vezetés és a feladat ellátási helyek kapcsolattaľtásanak rendje
4.2.Akoza|kalmazottiközt jsségvezetłĺkkapcsolattartásánakrenđje
4.3. A vezetők és a szülői szervezet kĺizötti kapcsolattaľtás rendje
4.4. Az óvodai tevékenység ellátásában érintett költségvetési és egyéb szervekkel való

kapcsolattaľtás ľendje (Polgármesteľi Hivatal, Tankęrtilet, Koľmányhivatal,
Auróľa, Trefort Egészségközpont stb.)

4.5.Tfu sadalmikömyezette|valókapcso|attartás
5. Létesítmények és helyiségek belső hasznáIati rendje



5.I. Az óvoda biztonságos mfüĺldését garaĺńáIő szabáIyok (kapu kód, poľta szoIgá|at,
ľiasztóľend szer, ťúzv édelmi ľendszer, stb.)

5.f. Az épület és a helyiségének hasznáIati rendje (épület, uđvar, különböző
csopoľtszobák, toľnaterem, stb.)

5.3.Az óvodába belépés és tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
j o gviszonyb an az őv o dáv a|.

5.4. Egvéb tilalmak (dohanyzás stb.)
6. Az óvođai óvó- védő rendęlkezések

6.1. A ľendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
6.2. Gy ermekvédelmi tevékenység
6.3. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében t<jrténő feladatok (feladtok,

nyilvántaľtás az esetekĺől)
6'4. Rendkívüli események esetén teendő (bombariad ő, iiztíađő, egyéb)

7. Adatkezelés az óvodában
8. Az tinnepek, megemlékezések rendje, a hagyomanyok ápolásával kapcsolatos

feladatok
9. Belső kontľollľendszeľ

9.1. A belső kontrollrendszer működtetése, éľtékelésę, és a vezetore vonatkozó
tov źhbképzé s i kötelezetts é g

9.2. Abelső ellenőľzés mfüödtetése az Aht. szerint
9.3. A belső ellenőrzés ľendje a pedagógiai munkĺáľa vonatkozóan
9.4. Külső ellenőrzések nyilvántaľtása

I0. Zźnő rendelkezések (véleményezés, elfogadás, jóvĺíhagyás, hatźiybalépés,
nyilvanosság)

Függelék
1. Szabá|yzatok jegyzéke
2. Munkaköľi leírás minták



1. Bevezetés/Altalános rendelkezések

A kĺiltségvetési szervek szervezeti és mfüĺjđési szabályzatźnak elkészítését az Aht.10. s (5)

bekezdése, a koznevelési intézmények szeręzeti és mfüödési szabá|yzattnak elkészítését

pedig az Nkt. 25. $ (1) bekęzdése írja eIő. A szetvęzęti és mfüĺidési szabályzat köte|ező

tartalmi elemeit az Aw. 13. $ (1) bekezdése, valamint a20l2Ot2. (VIII. 31.) EMMI rendelet

4. $ (1) bekezdése hatźrozzameg

A Nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25.$-a a|apjźn

az ővoda műkĺjdésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezésęket a szeruezeti és

míĺködési szabá|yzat (sZMsZ) hatátozza meg, és rendelkezik azokban a kéľdésekben,

amelyeket nem rendeznek j ogszabályok.

1.1. SZMSZ törvényi hdttere, célja

1.. Magyarors zág Alaptorvénye

.... 2012. évi I. torvény - a munkatö,rvénykönyvéľől (MT.)

{. A Kĺjzoktatásról szóló _ tĺibbszĺjľ módosított _ |993. évi LXXIX. törvény (Kt.)

{. 20||.évi CXC. törvény anemzeti kĺiznevelésről (Nkt.)

* 229|20|2.NIII.28.) Kormiányrendelet a ĺemzeti k<jznevelésľől szóló törvény

végrehajtásaÍól (Vhr.)

.|. 20|2012.EMMI ľendelet a nevelési-oktatási ĺĺtézmények működéséről és a
kö znevelé s i íntézmények névhas zn źiatar ő| EMMI rendę l et

* 2011. évi CXCV. t<irvény azáIlalllháńaľtásról (Át't)

{. 36812011.(XII.31.) Koľmiínyrendelet az áI|aĺllhźntaľtás mfüödési rendjéről (Amľ.)

* 37012011.(XII.31.) Koľm. ľendelet a költségvetési szervek belső

kontrollľendszeréľől és belső ellenőľzéséľől

* 2011'. évi CXII. töľvény az információs önĺendelkezési jogról és az

infoľmáció szabadságról

* |999. évi XLII. Törvény aĺemdohányzók védelméről

€. A nevelésĹ oktatási intézmények mfüĺidéséről szóló többszöľ módosított II1I994.

( VI.8. ) MKM rendelet módosítása;

* A gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásľól szóló tĺjbbször módosított

1997. évi X)oil. törvény módosítása;

* Alapító okirat.

* A nemzeti köznevelésrő| szőIő törvény végľehajtásźrakiadott22912012 (VIII.28.)



Az SZMSZ teriileti hatálya kiterjed az ővoda egész területére és az óvoda áItaI szewezett _ a

pedagógiai progľam végrehajtasához kapcsolódó _ óvodan kí\,iili programokra.

A Szervezeti és MűkÓdési Szabályzat időbelĺ hatálya: Az sZMsZ-t az ővodavezętő

előteľjesztése utan a2O120|2.QIII.31.) EMMI ľendelet 82.$(6) pontja szerint a nevelőtestiilet

fogadja el, a szĹilői szewęzetetvéleményezési jogilleti meg.

Az SZMSZ a fenntaľtó jóvĺĺhagyása után, a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlarl

időre szól' Ezzel egyidejűleg érvénytelenné válik azintézmény e|őző Szewezeti és Műkcidési

Szabá|yzata. Módosításara soľ keľülhet a magasabb jogszabályok változásakoľ, a műkĺjdés

feltételeinek változásakor, illetve ha az alľa jogosultak (szĺilők, nevelőtestĺilet) erre javaslatot

tesznek.

1.3. Az óvoda adataí (alapító okirat szeľinti és egyéb)

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefviĺľosi onkoľm źnyzat Képviselő-testülete a

rendelkezésľe álló dokumenfumok alapjĺĺn az |958. évben Ruggyanta Gyáľ (TAURUS) által

létesített (alapított) Üzemi óvoda (alapításkoľi név), (későbbi nevén Százados Úti Bĺilcsőde

és Napkcĺziotthonos óvoda) Pitypang Bölcsőde és Napktiziotthonos ovoda jelenlegi nevén

Pitypang Napközi otthonos óvoda intézmény szźmláľa a 43912012.Q(lI.6) szźlmtl

hatźrozatával kiadott a|apítő okiratát anemzeti köznevelésről szóló 20||. évi CXC; törvény-

(továbbiakban: kciznevelési törvény) értelmében feltilvizsgálta, és az á||anháztartástőI szőlő

20I|. évi CXCV. törvény, az áIlamháztaľtásľól szóló töľvény végĺehajtásaról szőIő 368120|I.

(XII. 31.) Korm. rendelet, a szakfeladatrendről és az á|larnhźztaÍtási szakágazati rendtő!

szőIő 56/2011. CXII.3l.) NGM rendelet és a köznevelési törvény 21. $ (3) bekezdésének

megfelelőenaz alábbi' egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratat adja ki.

Ktiltségvetési szeľv:

Neve: Pitypang Napkĺlzi otthonos óvoda

Székhelye: 1087 Budapest,Szźzados út 14.

Játszóudvaľ: l 087 Budapest Szźtzados ttt 8.I2.

oM azonosítója: 034393

Törzskiinyvi azonosítószám : 67 9329

KS H Stati s ztikai számj el : l 692| 5 4 4 -8 5 l 0 -3 2f -0 |

Adószĺám:

Szźtmlraszátm:

r6921544-2-42

141 00000-20008049.01000002 Volksbank Zľt.

Telefonszámaĺ : 0 6 1 /3 |3.57 -02. telefon/fax : 0 6| l 323 - 13 -20



Koľm. ľendelet (VhÍ.)

A 363120|2. CxI.l7.) Koľmányľenđelet az óvodai nevelés oľszágos

alappľogľamj ałóI lhatá|y: 2013 .09.DI-IóU

A Sajátos nevelési igényti gyeľmekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáľól

szőIő 32l20l2. CX.8.) EMMI ľendelet

{. A közoktatásról sző|ő törvény végľehajtásara kiadott 2011997. (II. 13.)

Koľmĺĺnyrendelet (Kt. VhÍ.)

* A kozalkalmazottak jogállásĺĺľól szőlő |992. évi )ooilIl. törvény (Kjt.)

{. A kozaIka|mazottakľól szóló 1992. évi )ooilIl. töľvény végľehajtlĺsaĺól

közoktatási intézményekben kiadott 138lt992.6. 8.) kormányrendelet (Kjt.vhľ.)

A Szervezeti és Múködési Szabályzat (SZMSZ) célja

A Szewezeti és MtÍkc'dési Szabátlyzat (SZMSZ) a 20L1. évi CXC. törvény a Nemzeti

Ktiznevelésről, a 201201-2. (V[I.3l.) EMMI ręndelet a nevelési-oktatási intézmények

múködéséről és a köznevelésí iĺté:zmények névhasználatárő|, valamint az |997. évi )ooil. a

gyeľmekek védelméľől és a gyámügyi igazgatásrőI c. töľvény elveinek megfelelően

meghatáttozza és szabá|yozza az intézmény tevékenységét, szervezeti felépítését,

irźnyitasźnak rendjét, működésének folyamatait, belső és kiilső kapcsolataiľa vonatkozó

ręndelkezéseket valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabźt|y nem utal más

hatásköľbe.

Az SZMSZ biĺosítja az alapfeladatok e|végzését és kĺjtelezettséget jelent a benne foglaltak

végrehajtźsára.

IntézményĹink a munkáját az Alapitő okiratban foglaltak, a Pedagógiai Pľogĺam, aHázirend,

- nevelőtestiileti döntés a|apján - az Intézményi Minőségiranyítísi Progľamj a, a, Ę'ves

munkaterv, a nevelési tervek, és e szabályzat a|apjźlĺvégzi.

1.2. sZMsZ hatdlya (személyi, teriileti, iddbeli)

Az SZMSZ személyi hatálya: aSzewezeti és Miĺködési Szabályzatban foglaltak megismerése,

megtartása és megtarttatása feladata és kötelessége az intézĺnéĺy vezetőjének és minden

dolgozój anak, valamint az őv odábaj ĺáró gyermekek sziileinek.

A Szewezeti és Múköđési Szabźiyzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is

kötelessége, akik kapcsolatba keriilnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak

megvalósításában.



Email címe: pitypangovi@freestaľt.hu

Honlap : www.pitypang-ovi.hu

Kiiltségvetési szeľv alapítói a. alapítás éve:

Ruggyanta Gyaľ (TAURUS)' 1958.

Költségvetési szeľv fenntartóia:

Budapest Főváľos VIII. kerül et Jőzsefvátosi onkormźnyzat

1082 Budapest

Baĺoss v 63.67.

Kiiltséwetési szeľv iľánvítĺi és fenntartó szerue:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzatKépviselő-testülete

1082 Budapest

Baross u.63-67.

Költségvetésí szerv típusa a kijznevelési törvény alapján: óvoda

felvehető maximális gyermeklétszźĺĺl: 115 fő

Kiiltségvetési szeľv illetékessége. műkiidési kłiľe:

Körzete: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzatKépviselő-testtilete által

me ghatźlr ozott utc anév j e gy zék s zeľint.

Típus szerĺntĺ besorolás:

óvoda. A kĺjznevelési törvényben foglaltak a|apjtnönálló jogi személyiséggel rendelkezik.

1.4. Az óvoda jogdllósa (alapító okirat)

A ktĺznevelési törvényben foglaltak alapján önálló jogi szeméIyiséggel rendelkezik.

Jogszabálvban meghatáľozott kiizfeladata :

A köznevelési ttlrvény a\apjánkozfe|adata a kĺjznevelés, mely magábarl foglalja az ővodai

nevelést.

a.) alaptevékenysége:



A kĺjznevelési törvény 8. $ (1) bekezdése alapjźn az ővoda a gyermek háľoméves koľától a

tankötelezettség kezdetéig neve|ő intézmény, ahol _ e törvény 5.$ (1) bek. a) pontjában

meghatźrozottak szerinti - óvodai nevelés folyik. Az iĺtézmény a nevelőtestii|et źital

elfogadott nevelési pľogram a|apiźn végzi tevékenységét (óvođai feilesztő program). Az

óvodai nevelés keretében szakértői bizottság szakértóí véleménye a|apjźn e||átja a kĺjznevelési

törvény 4.š 25. pontja szerint: a kiilönleges bánásmódot igényLő étzékszervi fogyatékos

(nagyothalló) vagy egyéb pszichés fejlődési zavana| (súlyos tanulási, ťrgyelem. vagy

magahrtásszabáIyozásí zavarral) küzdő sajátos nevelési igéný gyermekek nevelését is.

Allamháztaľtási
szakáeazatszáma

H||amlĺláziartás i szakágazat m egn evezés e

85 1 020 ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

I.5. Az óvoďa gazddlkodása (alapító okirat)

c.) Gazdálkodási besoľolása:

Az ővoda <jnállóan mfücjdő költségvetési szerv.

Az intézmény vezetője renđelkezik az ővoda alapfeladatai ę||átását szo|gáIő személyi

juttatásokkal és az azol<hoz kapcsolódó jaľulékok és egyéb közterhek e|őfuźĺnyzataiva|,

a szakmai anyag és ęszközbeszerzés előirźtnyzatźxa|.

Az ővoda pénztigyí-gazdasźryi tevékenységét ktilön megállapodás alapján az onźl||őarl

mfüödő és gazdáIkodó Józsefuárosi Intézménymfüödtető Központ (1082 Budapest,

Baross u. 84.) Iźtja e|.

Az iĺtézmény önál ló bankszámlával rendelkęzik. S zárlav ezető ťrókj a : V o lksb ank Zľt.

Az ővođa ađőszáĺľra 1692|544-2-42

Szakfelađat szźnĺla Szakfeladat megnevezése
85 1 000 ovodai nevelés intézményeinek, progľamjainak komplex

támosatása
85101 1 ovodai nevelés. ellátás
851012 Sajátos nevelési ieénytĺ gyermekek óvodai nevelése, ellátása



Adóalanyiság : Adóköteles bevét eIszerzo tevékenysé ge az óvodanak 20|2.0 1' .0I -tő|.

(étkezés)

A feladat ellátását szolgálĺó iinkoľmányzati vagvon. vagvon feletti rendelkezési iog:

A Budapest VIII. keriileti ingatlan-nyilvántatásb an 38877 \trsz. alatt felvett 2588 fił
alapterülehi, természetben 1087 Bp. Százados út 14. a|atttalttlbató, a Budapęst Fővaľos VIII.

keľület Józsefuaľosi Önkoľmtnyzat tulajdonát képező felépítményes ingatlan haszná|ata (a

fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), és a 38881/2 hĺsz. alatt felvett |287 mf

alapterülettĺ, természetben 1087 Bp. Százađos út 8-12. a|att ta|á|hatő, a Budapest Főváros

VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzattulajdonát képező ingatlan (átszóudvaĺ)haszntiata,

vaiamint vagyoni értéktĺ jogok, tźrgyi eszközök (gépek, beľendezések, Íblszerelések,

jáľművek)hasznźllataá||őeszkozleltiíľszerint.

A vagyon fęletti rendelkezésre a Képviselő-tęstület á|ta| alkotott rendeletekben meghataĺozott

szabályok az ír tny adők.

Záradék

A Pitypang Napközi otthonos óvoda a|apítő okiľatát Budapest Fővaros VIII. keľület

Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete 40l20Í3.(n.6.) számi hatźrozattlva| 20|3.

februáľ 14. hatái|yal hagyta j óvá.

1. 6. B ély e gző h as zn ól ata, aI dír ds i j o g o k ( kia ďmdny o uźs)

Bélyegzőnyomat és annak sztiveges leíľása:

l. Bé|yegző lenyomat megnevezése: hosszú Abé|yegző lenyomata:

Típusa: automata

Méľete:47x18 mm

Haszná|attra vonatkoző szabźiya:bé|yegz(i nyilvántartás rendelkezései szerint szabá|yozva



2. BéIyegzó lenyomat megnevezése: kör AbéIyegző lenyomata:

Típusa: automata

Mérete: 25x25 mm

HaszĺáIatára vonatkoző szabź/rya:bé|yegző nyilvántaľtás rendelkezései szerint szabá|yozva

A hosszú és a körbéIyegző használati jogosultsága:

A kiadmdny o ztźs i (al dír ds i) j o g kö ľ gy ako rlds a

Hivatalos iratokon a|áíľási joggal az intézmény vezetője ľendelkezik, akadźůyoztatása esetén az

intézményvezető -he lyette s.

Uta|ványozásra, kötelezettségvźila|ásta, szerződésben, megrendelésben, megállapodásban stb.

előírt feladatok szakmai teljesítésére, a végrehajthatóság jogosultságľa, összegszeľűségének

igazo|ására kizźtrő|ag az intézmény vezetője hivatott.

Azintézményvezető-helyettes aláírásijogkĺire az ővoda szakmai tevékenységével kapcsolatos

levelekĺe, saját hatáskörben tettintézkedésekľe, az ővodában a tanügyigazgatás k<jľébe tartoző

ügyekĺe terjed ki.

Azintézméĺyvezeto vagy az intézményvezető-helyettes által aláíľt levelek, fejlécezettek vagy

eĺurek |ĺźlnyźlban a fejbélyegzőt, aláírásuk mellett pedig minden esetben köľbélyegzőt kell

használni.

A bélyegzőket az óvoda irodójóban elzóľva kell taľtani.

A bélyegzőket eltíínésíłk esetén éľvénytelení.tetni kell, melyrdl jeglzőkönyvet kell készíteni.

AbéIyegzőkhasznáIatátaazidevonatkozőhatéiyos jogszabáIyozástkellalkalmaznl!

Az intézményv ezető a|áírása:

Vríľadiné oľosz Asnes
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I.7. Az óvoda szeľvezetí felépítése (szervezeti dbra, engedélyezett léts7ám,
tagintézmények)

;;--"t -=\

munkakĺiz<jssés "l-,ł'ŕ"

{- **apedagógu,J"-^t1

'^"*."^--*_:-*-r,r,rr/

óvodai nevelő-
oktató munkát

kĺjzvetleniil sesítők

A foglalkoztatottak foglaIkoztatása köza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony

keretében töľténik, rájuk a koza|ka|mazottak jogállásaról sző|ő 1992. évi )oo(III. t<irvény,

valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tĺiľvény azírźnyadő.

Az ovodában dolgoző a|ka|mazottak létszźlmát a Kozoktatási tĺlrvény |. sz. melléklete

szabźtLyozza 2012. augusztus 3l.ig, majd ezt kövętően a 201l. évi CXC. töľvény a Nemzeti

k<jznevelésről.

Azíntézmény engedélyezett|étszźtmát az éves önkormányzati kcĺltségvetési rendelet rogzítt.

Azintézmény 4 csopoľtos, engedé|yezett|étszźtm 16 fő. 10 óvodapedagógus (1 óvodavezető,

1 óvodavezető-helyettes, 8 óvodapedagógus) 1 óvodatitk'ír, 5 óvodai nevelő-oktató munkát

közvetlenül segítők (dajkak).

Az iĺténnény egy szewezeti egységből á||, melyet az intézményvezeto egyszemélyi

felelősként vezet.

Az óvodai feladatokat ellátó szęwęzęti egységek szak'nai szempontból cjnállóak,

tevékenységtiket a rájuk vonatkozó jogszabá|yok, szakmai előírások a|apján látjak el.

Közalkalmazotti közösség tagjainak feladatait a munkaköľi leíľások hrta|mazzák.
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2. Az ĺóvoda műktidési ľendje

2.1. A nevelési év helyi rendje

Az íntézmény hétfőtől péntekig tartő <itnapos munkarenddel egész évben folyamatosan

mÍĺkĺjdik. Eltérő az intézményi munkarend, a gyeľmekek fogadásĺínak ľendje abban az

ęsętben, ha a nemzeti iinnepek miaÍt az általános munkarend, a munkaszünęti napok rendje is

eltérően alakul.

A nevelési év szeptembeľ 01..től, kijvetkező év augusztus 31..íg tart.

A nevelési év két szakaszbő| á||:

fej lesztése, j átéko s ismeretszeľzése töľténik

} június 01. - augusztus 31.-ig nyaľi éIetzajlík.

A nyári időszakban a csoportok cisszevontan múködnek.

Nydri zú.rva tartds rendje

Nyáľi időszakban 5 hétig karbantartási, felújítási munkfü miaÍtaz óvoda zárvatart.

A ztlrás idejéről minden év februaľ l5-ig éľtesítjtik a szĹilőket. A zárás a|att _ maximum két

hétre- a szulő írásban kérheti gyermeke elhelyezését, valamelyik közeli intézményben.

Nevelés nélkiili munkanapo k felhasznúlás ának elveí

A |I/I994. (vI.8.) MKM rendelet 2. $ (4) a|apján egy nevelési évben 5 nevelés nélküli

munkanap bizto sított tov ábbképzé s ek, szakmai napo k szew ezésér e.

A nevelésnélküli munkanapok idejét és taľtalmát az éves Munkatervben hatĺáľozza meg a

nevelőtestiilet.

Az ővodaí nevelés nélküli munkanapokon biztosítandó gyeľmekfelügyelet szĹikségességéro|

az intézményvezető dĺint, és amennyiben azt indokoltnak tartja, gondoskodik a felügyelet

biztositásźról, a keľĹileti ügyeletes óvodában.

A felügyelet kérdésében hozott dĺjntéséről az intézményvezető megfelelő időben, |ega|źtbb 7

nappal előbb írásban tájékońatjaa szülőket.

Az előre tervezhető nevelőtestíileti érte kezletek :

értekez|et,

} junius elején, - tanévzátő, évet értékelő, a ktivetkező nevelési évet előkészítő

nevelőtestiileti értekezlet.
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2.2. A nyitva tartús renďje

kijelcjlt csoportban, kétheti váltásban, melynek rendjéľől tájékoztatás a csoportok

faliújságjan.

2.3. Az, óvoda munkarendje

2.3.i. Á vezetők óvođóban való benntartózkođdsdnak renđje

Az tntézmény nyiwataľtási idején belĹil reggel 7 és délutźľ' 17 óľa kĺizött az intézméĺy

vezetőjének, vagy helyettesének az intézményben kell tartózkodnia.

A fent említett vezetők akadá|yoztatása esetén a helyettesítés a következő képen töľténik:

távollétükben a leghosszabb ktizalkalmazotti jogviszonnyal ľende|kező, vagY a vezető áita|

m egbízott óvodapedagógus j ogosu lt az azonna|i intézkedés ľe.

2.3.2. Az alkalmazottak óvodóban való benntarfuÍzkodásdnak rendje

Valamennyí a|kaLmazott köteles 10 perccel a munkakezdés e|őtt, a munka felvételére

alkalmas állapotban megj elenni az intézményben.

Az intézményben dolgozók jogá||ását, a szeÍvezetben elfoglalt munkakĺirnek megfelelő

ľészletes feladatait, kötelezettségeit és jogait minden đo|goző névľe szóló munkaköri

leírásban kapja meg. A munkaköri leíľások azSZMSZ mellékletét képezik (1. sz. melléklet).

A munkakiiľi leírásokat azintézményvezetője készíti el.

Az ővođapedagógus és a pedagógiai munkát segítő a|kalmazottak (dajkák) munkaľendjét és a

helyettesítési ľenđet az intézményvezető-helyettes á||apítja meg' egyeńetve a dolgozókkal,

majdaziĺtézményvezetojévelaziĺtézméĺyzavartaIanmfü ödéseérdekébe.

ov o dap e da g ó gus o k munkar e ndj e :

} Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra.

} Az óvodapedagógusok heti kötelęző őraszáma..32 &a

} Akedvezményezeil|munkakörök (vezető-helyettes, kozalkalmazotti tanács vezetője)
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a jogszabźiyoknak megfelelő kedvezményt kapjak meg.

A ne m p e da qó qu s munknkör b e n .fo gl al ko zt at o t t ak nap i munkar e ndj e

A többmiiszakos dolgozók munkaĺendje:

2.3.3. A gyermekek óvodában való benntartózkodlźsdnak renďje

vagy a csopoľtos óvónőnek átadjek a gyeľmekęt. Az óvodába éľkezést, táxozást a

szůilő kiiteles jelezni az óvodapedagógusnak.

Csak az óvodapedaeó gusnak átadott gyermekekért vállalunk felelősséeet!

} A szülők kĺjtelesek a gyeľmeket 830 ólráig behozni, meľt csak így tud a gyermek

zav arta|arpl 1 bekap c so 1ó dni a csop oľt életéb e.

pedagógust, hosszan taľtó megbeszélésekľe fogadóóra alkalmával van lehetőség, amit

az őv odapedagógussal előzetesen egyeztethetnek.

óvodapedagó gussal v aIő egy eztetés után lehetsé ges.

} Amennyiben nem a szůilő viszi el a gyeľmeket az óvodábó|, erről az

óvodapedagĺógust íľásban köteles tájékoztatni a szůilő.

alapj tn tehető. A gyermek |áthatása az őv o da terĹiletén nem b onyo lítható.

a megadott tęlefonszámon, ha ez nęm tĺjrténik meg, akkor a gyeľmek elhelyezésérĺĺl, a

vezetővel va|ő egyeztetés után, a pedagógus gondoskodik. (Gyermekek Átmeneti

Otthona, Alfttldi u.)
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2. 4. Tdv olmaľ adús, rendkív iili tdvo lmar adús

2.4.1. A vezetők, alkalmuzottak tóvolmaraddsa

Akadályoztatása esetén az intézměnyvezető he|yettesítését teljes felelősséggel az ővođélbaĺ az

tntézményvezető-helyettese látja e|, az azorff:oili döntést igénylő, a vezętó kizaľólagos

hatáskcjréb ę tutozó tigyęk kivételével.

Az intézményvezetó tartós távolléte esetén a helyettesítés ellátása fenntaľtói intézkedés

aIapján töľténik.

Azintézméĺyvezető és helyettese egyidejrí távolléte esetén a helyettesítés azintézméĺyvezető

által írásban adott megb ízás a|apjźn történik.

Megbízás hiĺínyában az íntézményvezető a legmagasabb szo|gá|ati idővel ľendelkező,

hatélrozat|an iđőre kinevezettpeđagógust, ennek hianyában azintézményi titkáľt bízhatjameg.

A reggel 6.00 őtátől 7.00 őrźig, i||. 17.00 őrátől 17.30 oráig terjedő időben a vezető

helyettesítésének ellátásában közremfüĺjdnek a munkaľend szerint ez időben munkát végző

neve1ők.

Az alkalmazott a munkából való távolmaradźsát és annak okát a törvényi előírásoknak

megfelelően 15 nappal koľábban kcjteles bejelenteni.

Rendkíviili távolmaľadását és annak okát lp|: megbetegedésl a lehető legrövidebb időn belül

köteles jelenteni a vezeto-helyettesnek, hogy gondoskodni lehessen a szakszerú és gyors

helyettesítéséľől.

A dolgozó a táppéĺu során keletkezett tźrypéĺues igazoltsait személyesen, vagy

akađá|yoztatása esetén, az ovodatitkźn részéte köteles eljuttatni.

Amennyiben a személyes megjelenés nem kjzárt, akkor személyesen, mivel a személyes

megj elenést a MÁK elj ĺárási rendj e indokolj a, a táppénzes igazolásokĺ a v onatkozőan.

Mindennemtĺ távolmaľadás jelentéskĺjteles. A dolgozó a távolmarađás (betegség' váratlan

eset) előtti este, de legkésőbb a munkakezdés előtt 2 őrź.ľal köteles éľtesíteni a vezető-

helyettest.

2.4.2. A gyeľmekek túvolmaraddsa

kell jelentenie az ővőnoĺek, vagy az irođában tntőzkođő felelős személynek

személyesen, telefonon, vagy íľásban.

15



830 óráig be kell jelenteni. Ezen feltétel betartása esetén a gyermek sztĺméra a

következő naptól nem rendeltink ebédet, és a hiányzások a következő hónapban

jőváirásra keľülnek.

A fenti két esetben a gvermek

csak óvoddba hozní a gveľmekeket! !

óvo daveze tőv e| e gy eztetni kell.

mulaszt, az ővođa vezetője enől értesíti a Jegyzőt, illetve a halmozottan hátľiínyos

helyzetu gyeľmek esetében a Gyeľmekvédelmi Szolgálatot is.

2. 5. Címer has7ndlat, lobogózúsi rend

Az ővoda épületét a Magyaľ Köztaľsaság címeľével kell ellátni és ki kell tűzni anemzeti színíj

lobogót.

Azászlő tekintélyét meg kell onzru, ennek éľdekében legalább 3 havonta tisztítani kell.

Az óvodai nemzeti színu zászlőinak tisztén tartásáért és cseréjéért a tĺirvényi

ľendelkezéseknek me gfelelőe n a v ezęto felęlő s' (I32 l 2000 .(V[. 1 4.) Koľm. rendelet)

A zász|őt évente cserélni kell, ha elhasználódott - kopott, szakađt, fakult - hamarabb.

Csak az e rendelet mellékletében meghatáľozott szabvźny zźsz|ő hĺzhető ki.

Az iĺténrtény a címtáb|ájarl, nyomtatvtnyaín és a kĺjrbéLyegzőn az A|apitő okiratban

me ghatát o zott hivatalo s nevet hasznźůj a.

Acimtáb|át mindenki által iól lźúhatő helyre kell kitenni.

2.6. Az óvoda belső szakmai és tanĺłg1li dokumentumainak hasznólati rendje

(típ us ai, h ite le s í,té s, td r o lós, ny ilv ún o s s á g)

Az intézmény alapvető dokumentumai :
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Az alapdokumentumok nyilvánosak, azaz minđen érdeklődő szárnátahozzáférhetőek minden

feladat-ellátási hely irodájában, melyek az ővodavezetóvel va|ő e|őzetes egyeztetést követően

megtekinthetőek. A nyilvánosságľól, és a nyilvános dokumentumok hozzáférhetóség&o| az

íntézsnény a honlapjĺín, illętve a faliújságon hiľdetmény formájában gondoskodik.

Az alapdokumentumok hivatalos példányait az érdekJLoďők az intézményből nem vihetik ki.

Az alapdokumentumok megvźitońatásáĺak módját a dokumentumok végén ta|áIhatő

érvényességi rendelkezések szabáIyozzák, Az alapdokumentumok megváItozásáĺő| az

intézmény vezetője köteles tźtjékoztatni az érintetteket aktuálisan összehívott értekezIeten.

Az intézménybe újonnan beiratkozott gyeľmekek szülei szóbeli és írásbeli tźljékoztatást

kapnak az ővodaPedagógiai Programjaľól, valamint aHźz;ftend alapvető szabá|yairőL.

Az iĺtézmény belső szakmai és tantigyi dokumentumait minden érintettnek rendelkezésére

kell bocsátaní. Az alapvető dokumenfumokból, továbbá az éves munkatervből és belső

ellenőrzési tervből kĺjteles az intézmény vezetője legalább egy példanyt biztosítani a nevelési

év kezdésekor. Töľvényi kĺltelezettségiinknek tesztink eleget a szakmai dokumentációink

vezetésével, melyet a Pedagógiai Program szabá|yoz. A tanügy-igazgatźsi dokumentumok

stb., megőrzési idejét aII|I994. (VI. 8.) MKM renđelet 4. szźmumelléklete rogzíti.

Kötelezően vezetendő dokumentumok óvodában:

7 . Az intézményvezet o á|ta| v ezetett nyi lvántartás ok, i l letve keze lt dokumentumok :

2. ovodapedagógusok á|ta|vęzetettnyilvántartások, illetvę kezelt dokumentumok:
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2.7. Az óvodai étkeztetés biztosítúsa, térí.tésí díjak befi.zetésí rendje

Étkezési téľítési díjak egy napla jutó össze gérő| a szülőket a hirdetőtáblán elhelyezett

értesítéssel kell táj ékoztatni.

Étkezési térítési díj fizetési kedvezmények méľtékét és igénybevételfü módját a Józsefuáľosi

Önkoľmanyzat - rendeletben szabá|yozza és annak tartalmfuőI azintézmény megfelelő módon

táj ékoztatj a a sztil ő ket.

Befizetési és pótbefizetési napok jegyzékét a sziilők a nevelési év elején megkapjfü,

ezenkíviil minden hónapban az időpontot az intézmény hiľdetőtáblájźra is kiftiggesztésre

keľiilnek.

Az étkezési téľítési díjak befizetése minden hónap 2. keddjén 6.30-13.00 őtáíg, illetve a

hirdető táblan e|óre jelzett napokon - töľténik.

Pőtbeťlzetés napja a befizetési napot kĺjvető két munkanap (8.00-16.00 óráig), amelyről - ill.

az ettőI eltérő esetekľől - a szülőket ugyancsak a hirdetőtáb|aÍftjan kell tájékoztatni.

Híúnyzás esetén az étkezés lemonddsa

Hitnyzás esetén a gyermek részére biztosított éte| az étkezés időpontjában elvihető, vagy ha a

sz.jló az ételt nem kívanja elvinni, az étkezést lemondhada mindennap 830 őráig az óvoda

titkámźi, v agy az ó vo dap e dagó gusnál.

óvoda szervezeti egységben a lemondás a ktivetkezo naptőI érvényes és a ktivetkező havi

befizetéskor irható jóvá.

A teljes hét lemondása a mege|őzőhétpéntekén 8.30 óľáig történhet.

A be nem jelentett hitnyzás esetén a szülő a téľítési díj visszafizetésére nem taľthat igéný.
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Azíntézményvezetó megszĹintetheti azintézményben való elhelyezést, ha haľomszori írásbeli

figyelmeztetés ellenére tinhibájából két hónapot meghaladó fizetési hźńra|ék keletkezik.

Az (I) bekezdés szeľinti első figyelmeztetést, abeťlzetés elmulasztását követő 15 napon beliil,

a másođik ťĺgyeLmeztetést az elsőt követő 15 és 20 nap között kell elküldeni, a harmadik

figye|meztetést a másodikat kövętő 8 napon bęlĹil kęll a szĺilőnek ęlktildeni írásban.

2.8. Az óvoda szolgóltatósai

Ingyenesen igénybe vehető alapszolgáltatások:

. óvodai nevelés

o Fejlesztőpedagógiai foglalkozások

o Heti két alkalommal logopédiai foglalkozások.

. Igény szerint ľeformátus és katolikus hittan.

A külső személlyel szervezett foglalkozások, valamint a vallási, hitoktatási nevelés szetvęzése

szĹilői igények a|apján szęrveződĺek az intézményi nevelési időn kívül. Résztikľe az

intézményvezető źital kijelĺilt csopoľtszobĺík, egyéb helyiségek (tornaszoba) állnak

rendelkezésre.

A foglakozźst tartő nevelő, illetőleg az egyhźz képviselője felel a csopoľtszoba, egyéb

he lyi sé g hasznáIatáért.

A foglalkozásra azokat a gyeľmekeket lehet elvinni, akikľől sziilői írásbeli engedélye van a

szo|gźitatőnak, és erľől névsoľt ad le a szo|gáItatást vezető személy az ériĺtett csopoľtok

óvónőinek.

A gyeľmekek összegffitéséről, és csopoľtokba való biĺonságos, jogszerű visszajuttatásáłő| a

házirendet betaľtva k<lteles eljárni a foglalkozźs szervezője.

A foglalkozásra átadott gyermekek felett a feliigyeleti jogot afog|a|kozás vezetője gyakoľolja,

és a szolgáltatás minőségéért is egy személyben felel.
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2.9. Az óvoďa mííktidtetésének, iizemeltetésének bíztosítdsa (a munkamegosztdsi

megdllapodás rlK-el)

A Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete a444120|2. (KII.06.) számuhatározatáva|

jővźhagýa a Munkamegosztási megállapodást a Jőzsefuaĺosi Intézménymfütjdtető Központ

(JIK) és az ilĺźl|őanmfüödő óvodák kĺjzött.

A megállapodás célja az eredményes, gazđaságos és hatékony intézményi gazdálkodás

segítése, ennek érdękében a szewezeti feltételek biztosítása és a gazdasági egység

megteremtése.

A megállapodó szervezetek e|őzetesen rögzítik, hogy az ĺlht. és az Aw.9. $ (1) bekezdése

aIapjźn a JiK feięlős a megáiiapođásban szerepiő kĺiltségvetési szervek szabáiyos gazđasági

múködtetéséért, a pérzlůgyi, számviteli rend betaľtásáért, a zavar:ta|an múködéshez és

gazdá|ko dáshoz szfü s é ge s likviditás bi zto sí tźsáért.

Az intézmények működtetése a munkamegosztási megállapodásban megfogalmazott

szab áIy ok a|apj źtn történi k.

3. Az ĺivoda szewezete és vezetése

Az óvodavezetőt, aki egyszemélyi felelőse azintézménynek afenrńartő nevezi W, ffiAlapító

okiľatb an r o gzített mó don.

A kiiltségvetési szerv vezetőiének megbízási ľendie:

A kclltségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefufuosi onkoľmányzat

Képviselő-testülete páIyázat iftjźnbizza meg a koza|ka|mazottak jogállásaról sző|ő L992. évi

)ooilIl. törvény, a köznevelési törvény, valamint akozalka|mazottak jogáI|ásarőI szőIő 1992.

évi XXXIII. törvény végľehajtásríľól szőLő I38lI992. (x.8.) számt Korm. rendelet

figyelembevételével.
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A költséwetésĺ szeľv foglalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony

megieltilése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony

kęrętébęn töľténik, rájuk a kozalkalmazottak jogállásĺíľól szőlő 1992. évi )oo(III. törvény,

valamint a munka tĺjrvénvkönwéről szóló 2012. évi I. tĺĺrvéÍLy az iranyadó.

A kłiltségvetési szeľv képviselete:

Aköltségvetési szerv vezetője,valamint azá|talamegbízottintézményi dolgozó azírźnyadő.

3.1. Az óvoda vezetőségének tagjai, jogktireí, felelősségei (munkáltatói és útruhúzott

munkdltató i j o go k rö g zítés e)

Az óvoda vezetőséqe

Az ővoda vezetősége konzultatív testtilet: véleményező és javaslattevő joggal ľendelkezik.

A vezetőségtagai:

ovodavezető

óvodavezető -helyettes

Szakmai munkaközösség vezetőj e

Feladata azíntézmény mfüödése sorĺĺn felmeľiilő kéľdések, feladatok, dĺĺntések előkészítése,

a végľehajtás megvitatása, anevelőtestiilet munkájanak tisszehangolása ameghatźrozott

feladatok megvalósít ásźna.

A vezetősé g tagai ellenőľzési feladatokat is ellátnak.

3. 2. A vezetők köziitti feladatmegos ztds (óvo dav ezető' hely ettes)

Az iĺtézsĺlény élén az intézményvezetó áll, akit egy helyettes segít az iĺtézmény vezetésével

összefüggő feladat mego sztásában.

Az ővodavezető

A Nkt. 67. $ (1) bękezdésében találhatő az intézmétyvezetói megbízás feltételrendszeľe, és

ennek 3. szźmiĺmellékletében felsorolt iskolai végzettség, szaŁképzettség előírása.



ĺ

Az Nkt. 69. $ (1)-(6) soľolja fel a köznevelési intézmény vezetője hatáskörébe rendelt

felelősségeket, j ogköröket és j ogosultságokat.

Az óv o d av e z e t ő al apv e t ő fe l e l ő s s é g e, fe l adat ai :

Az óvodavezęto az íntézmény egyszemélyi felelősségú vezetoje, tevékenységével felelős az

óvoda szakszeru és t<irvényes működéséért.

Alapvető fęIađata a pedagógiai irtnyítás, szeméIyzetĹmunkáltatői, gazđálkodási és tanügy

igazgatási feladatok ellátása.

Felelősségi kĺirében gondoskodik a nevelő-oktató munka, tźĺrgyi, személyi és szervezeti

feltételeiľő1.

Végľehajtja a Józsefuárosi Önkoľmrányzat Képvíseiő-testĹiiete és poigĺĺrmestere _ mint

munkáltató á|ta| meshatáľozoÍt feladatokat. kcizremfüödik a fenntaľtói döntések

előkészítésében.

vagy elkészítteti, nevelőtestületi döntésre előteľjeszti a progľam tervezetét, majd a

sziĺlői szewezet véleményezési jogát biĺosíwa a nevelőtesttilettel elfogadtatja.

egyetértéssel való elfogadásar oI, jőv thagyásról.

csoportokat.

nevelés nélküli munkanapok tartalmának megszerv ezéséhez.

Naprakészen vezeti az ővoda ttiľzskönyvét.

feladatainak eleget tesz.

nevelĺjtestiileti dĺlntések megfelelő előkészítését, az intézményen belüli

infoľmációaľam1ást.

dokumentumokat. ellenőtzi ezek előírásainak érvénvesülését. a nevelőtestületi
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hatźr ozatok vé grehaj tás tĺt.

új ító és korszeriĺ törekvések kibontakozását.

továbbképzési program és beiskolĺázási tervben elfogadottak szerint.

valamint a munkatervben meghatáĺozott alkalmakkoľ külĺin is éľtékeli, illetve

értékelteti a nevelőtestĹilet munkźlját, az értékelést veltik elfogadtatja.

tinnepélyek méltó megszerve zéséért,

munkáját.

fenntartóönkoľmányzatazíntézméĺyvezetohatáskörbeutal.

Személyzetí _ munkúltatóífeladatokat lát el:

állásokľa pá|yźnatot hirdet, és lebonyolítja apá|yázati eljárást.

gyakorolja feletttik a munkáltatói jogkört.

nevelők és a kül<lnbĺjző felelősĺik munkakĺiľi leírását, és ha sziikséges

módosítja azokat.

vonatkozóđöntéseknéI jogszabáIyá|tale|oirtegyeztetéseket.
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tĺirvényrendelkezései szerint megótzi.

munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozók tĺiľvényes felelősségľe

vonásaľól.

éľtékeléséről, e gyüttműk o đlk az ellenőrzést v égzó kiilső szakértővel.

iJgłintězés, tan íigyi nyílvdntartás í feladato kz

szeľint.

intézkedéseket, ezelľő| ĺaptakészen tétjékoződik és intézkedik a jogszabályok

nevelőtestĹiletben való me gismeľtetéséľől és vé gľehaj tásĺíÍól.

szülőket és a közalka|mazottakat énntő kérdésekĺe.

megszervezi azok megfelelő határidőn belül történő ęlintézését.

éľdekében. elľendeli és el lenőrz i az iratok selei tezését.

M íÍk ti dé s s e l, g azdálko d ds s al és kii lts é gv e tés s e l kap c s o lato s fe l adato k :

o Felelős az intézsĺény költségvetésének tervezéséért, végľehajtásáért,

betaľtásáéľt, felel az ezzę| összefüggő besziámolók, méľlegek valós

furta|máért.

o Felelős a normatíva igénylés és elsziímolás feladatainak e|Iátásáérl, a

jogszabáIyokban meghatáĺozottak alapján a nyilvántartások naptakész,

valós vezetésééľt, a pontos adatszolgźitatźsért, a hataľidők betartásáért.

o A fenntaľtó jóvahagyásaután az elfogadott e|őirźnyzatok alapján szętvęzi

meg a munkát.



karbarÍartásitervelkészítéséért,végrehajtásáért.

gazdźůkodásĺáľól.

szabźiy zatok ľendelkezései szerint.

a gazđaságosság, hatékonyság és eľedményesség követelményeinek.

Kti zvetlen mun kakap cs o lato k :

A munka és felelősség-megosztásľól munkaköri leírásban rendelkeznek.

Helyettesével közösen elkészített rend szęrint taľtózkodik az óvodában.

EgyĹittesen felelősek azért, hogy intézkedéseiket összehangoljfü, minđen lényeges

eseményről, ügyľől e gymást kölcsĺjnösen táj ékoztassak.

. a fenntartó illetékes v ezetojév e|, bizottságaiv aI,

. a Polgĺírmesteri Hivatal ügyosztályaiva|, irodáival, a szülői

szeľvezetekkel,

. a szülőkke|, az ővođa éľdekében létręhozott a|apítvény kuratóriumával,

. a keľiiletben mfüödő többi kĺjzoktatási, kultuľális, szociális

iľrtézménrrye|,

- a pedagó giai szakm ai szo|'gá|tatást v égző intézetekkel,

- az ővodát tttmogatő helyi taľsadalmi szervezetekkel,

. az önkoľm źnyzati gazdasági táľsaságokkal.

A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestĹilet és a szülők közössége a

vezetőí megbízásźnak második és negyedik évébęn szeméIyazonosításra alkalmatlan

kérdőíves felmérés a|apjźn éľtékeli. Az oľszágos pedagógiai-szakmai ellenőrzés aZ

intézményvezeto munkájrának ellenőrzése és értékelése soľán a kérdőívęs felméľés

eredményét is ťlgyelembe veszi. (NTkt. 69. $ (4) bekezdése)

Az eljtlrásreĺd az IMIP-ben taláIhatő.
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Az óvodavezető.helvettes

Az óvodavezeto - helyettes az ővodavęzęto akadá|yoztatása esetén korlátozottjogköľben _ el

nem halasztható Ĺigyek intézéséve| _ e||źttja az ővodavezetóhelyettesítését.

Az ővođavezeto 1'artős távollétében teljes jogköľrel helyettesíti az ővodavezętőt. Taľtós

távollétnek minősül a két hetet meshaladó távollét.

Közremfüĺjdik:

feladatok ellátźsétb an'

és gyermekjóléti szo|gá|attal egyiittmfücidik, részt vesz az

esetmegbeszéléseken,

KözvetlenüIvégzí:

(dajkĺík) munkáját,

Felelős:

feltételeinek biztosításáét,

munkáj ának ellenőrzéséľő 1, a helyettesi feladatot ellátó óvodapedagó gusok

munkáj anak ellenőrzéséről.

Részletes feladatait a munkakĺjľi leírása hatźnozza mes'.
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Vagyonnyilatkozati ktitelezettség

A 2007.évi CLII'törvéĺy a|apján a Szźnszorszép Napközi otthonos óvodában az a|ábbi

munkakĺjrökben és feladatkörcjkben á1l fenn vagyonrryilatkozat-tételi kötelezettség:

Költségvetés és egyéb pénzeszkozok áI|ami, tinkoľmányzati tźmogatások felhasználásával

összefüggő javaslattételre, döntésľe vagy ellenőrzésľe j ogosult személyek:

- óvodavezető

- óvođavezető-helyettes

A vagyonnyiLatkozat-tételi kötelességét az teljesíti, aki annak esedékességekor (2 évente)

valós taľtalmú vagyonnyilatkozatot tesz. A nyilatkozat e|készítésének napjan fennálló

érdekeltségi és vagyoni helyzetről kell számot adniuk. Valamint a vagyonnyilatkozat-tétel

időpontját megeiőző ót naptán évben szetzett, báľmiiyen jogviszonybói származő

jövedelmet kell össze gezłll. Az éves jövedelem c}sszege megegyezík az éves adóbevallásban

bevallott bráľmilyen jogviszonybőI szźlrmazó' összes jövedelemmel. A vagyonnyilatkozat

tartalmazza:

o kötelezett nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, valamint a

munkáltatój áľa vonatko ző adatokat,

. akĺĺtelezettel egy hźztariásban éIóhozzátartozőjának nevét, születési helyét és idejét,

anyja nevét'

. a kötelezett és a vele egy hánartásban é|ő hozzátartozőjajĺivedelmi, éľdekeltségi és

vagyoni viszonyaira voĺatkoző adatokat.

Annak, aki vagyonnyi|atkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja' a varyonnyi|atkozat-

tételi kötelezettséget mega|apoző megbízatźsát vagy jogviszonyált - az arra vonatkozó, külön

jogszabályban meghatáľozott megszüntetési okoktól ftiggetlenül . meg kell sztintetni, és a jogviszony

megszĹinésétől számított három évig közszo|gźiatijogviszoný nem létesíthet, valamint az e töwény

szerinti vagyonnyilatkozat-téte|i kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet

vagy beosztást nem láthat el.

3.3. A nevelőtestiilet műíktidésének rendje ffeladataí, jogkörei,felelőssége)

A nevelőtestület

A nevelőtestület szercpéről',jogairól a Nkt. 70. $ rendelkezik.

A nevelőtestiilet külön jogszabáIyban meghatátozott jogosífuányokkal rendelkező testiilet,
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amely a neveléSi irtézmény pedagógusainak k<jzĺjssége, nevelési kérdésekben az irtézmény

legfontosabb tanácsadó és hataľoző szewe. A nevelőtesttilet taĄa az óvoda valamennyi

pedagógusa.

A nevelőtestiilet nevelési és okÍatási kérdésekben, az intézmény mfü<idésével kapcsolatos

ügyekben, valamint a nemzeti kciznevelésrő| sző|ő törvényben meghatározott kérdésekben

dcintési, egyebekben véleménye ző és jav aslattevő j ogkönel ľenđelkezik.

A nevelőtestiilet tagjainak részletes feladatait a munkakĺiri leírások tartalmazzálk.

Nevelőtestület döntés i j ogkar ébe tartozó ügłek:

o pedagógiai program elfogađása

o SZMSZ elfogadása

o Iĺtézményi éves munkaterv elfogadása,

o Azintézmény munkáját átfogó elemzések, éľtékelések, beszámolók elfogadása,

o Továbbképzési program elfogadása,

o Nevelőtestület képviseletében eljáľó pedagógus |<lváIasńása,

o Házirend elfogadása,

. Fe gyelm ezési, juta|mazási s zabályok intézmény i rendj e, p anaszkezelé s,

. Szolgáltatások, ľendezvények, programok beépítés e az intézmény ľendj ébe,

o Intézményvezetői páIyźzathozkészített vezetési pľogrammal tĺsszefüggő szakmai

vél emény tarta|mának el fo gađás a

o Jogszabá|ybanmeghatáĺozott más ügyek

A nevelőtestület véleményt mondhat, illetve javaslatot tehet az alĺźbbi kérdésekben:

o A nevelési-oktatźsiintézmény mfütidésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,

o Az intézmény beruházási és fejlesztési terveinek elképzelésében,

o óvodavezető-helyettes megbízása e|őIt, illetve a megbízás hataľozott idő etőtti

visszavonása előtt,

o Költségvetésben szakmai célokra rendelkezésre á||ő pénzeszkozok

fe|haszĺá|ás ának me glerv ezésében,

o Csoport- és csopoľtbeosztásľól az ővodavezetői dontés előtt, ha nincsen sza|<rnai

munkaktizösség,

o További egyéb jogszabáIyban meghatarozott ügyekben.



3.4. A szakmai munkakiiztisség mí,íködésěnek rendje (feladatai, jogkörei,felelőssége)

l l.ĺa. 71 $. Íľja elő \étręhozástnak és működtetésének feltételeit.

1 (1) Az intézményben legalább cit peđagógus hoz}rat létre szakmai munkakozösséget. Egy

j nevęlési-oktat.ási intér,ményben legfeljebb tíz szakmai munkaktjzosség hozható létre.

l (2) A szakmai munkaközösség részt vesz az intézłnény szakmai munkájának irtnyításétban,

] teľvezésében, szervezésében és ellenőrzésben, összegzo véleménye figyelembe vehető a

pedagógusok minősítési eljaľásában.

(3) A szakmai munkaközösség vezetője akkor is részt vesz a belső ellenőľzés folyamatźharl,

ha nem köznevelési szakértő.

. (4) A szakmai munkaközösség gondoskodik a heiyi peđagógiai pľogram nevelési terĹileteinek

napi érvényesülésében, szakmai segítésében, a tervező és éľtékelő munka dokumentumainak

vezetésében.

(5) A szakmai munkaközösség tagsai alkalmanként az intézményi eseménynaptárhoz

kapcsolódó rendezvények szervezésében, fellépések bonyolításában, hangulati elemek

biaosításában is segítenek.

(6) Amennyiben kerületi szinten más intézményeknél is mfüödik hasonló munkakcizösség, a

pedagógusok kezdeményezhetik intézményközi munkakcizĺisség létľehozását is.

(7) A szakmai munkaközösséget munkaközösség vezető kanyítja, akit a munkakĺjzösség

véleményének kikérésé v ę| az intézményv ezetó bíz meg, legfelj ebb ĺit évre.

3.5. A minőségírónyítdsí csoport mííkiidésének rendje (feladataí, jogköreí,

felelőssége)

2000-ben kiépítetttik intézményĹinkben a COMENIUS I. Paľtnerközponfu miĺkĺĺdés

ľendszeľét.

A 2O1I. CXC töľvény a nemzeti köznevelésről nem teszi kötelezővé a minőségi

munkacsoport mfü ödteté sét.

A pedagógusok és az íntézméĺyvezető munkájának értékeléséľe kidolgozott

teljesítményértékelési ľendszerét azonban a továbbiakban is műkc]dtetjfü, melyet az

íntézményminőségirányításiprogramjatartalmazza,
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3.6. Fejles7tői, g1leľmekvédelmi, logopédíaí, gyógytornaifelelősiikfeladatai (ha van)

F e|zárkőztató róvo dapeda gó gus feladatai

A különböző okokból fe|ztlrkőnató, egyéni és kiscsopoľtos foglakozást igénylő magataľtási-.

figyelem-, és tanulási zavarra| kĹizdő 3-7 éves gyeľmekek foglalkoztatása,felzárkőnatása.

A fe|zárkőztató óvodapedagó gus se gítőj e a csoporto s óvodapedagó gusnak.

Az óvónők jelzései és az á|ta|a e|végzelt szlxó eIjárás alapján, felméľi és kisztĺri a tanulási

zavarokkal, részképesség-kieséssęl kĹizdő gyermekeket. Elkészíti foglakoztatásuk beosztását

(a csopoľtok napirendj éhez igazodva).

R.észletes feladatait a munkakĺjri leíľás tartalmazza.

Gyeľmekvédelmi felelős

Az ővoda gyermekvéđelem feladatairól és a gyámtigyi igazgatźsrő|, az 1997. évi XXXI tv. és

azezt módosító 2002. évi IX. törvény a|apjan készĹilt helyi nevelési progľam azitányađó,

amelynek rĺjvid távú feladatait az ővodaéves működési terve tafta|mazza.

A gyeľmekvédelmi ellátás és családtĺímogatás jogszabźiyi hátterét a családok tźmogatásárol

szóló 1998. évi L)O(XIV. törvénv tartalmazza.

Az intézmény vezetője gondoskodik a gyermekvéđelmi felelős munkájĺához szükséges

feltételekľő1.

A nevelési év kezdetekor a sztilői faliújságon kifiiggeszťve tajékońatni kell a szülőket a

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

gyeľmekvédelmi feladatokat e|Iátő fontosabb intézmények címét és telefonszámát is ki kęll

függeszteni.

A gyeľmekvédelmi felelős amennyiben a gyermeket veszé|yeńeto okok pedagógiai

eszköz<jkkel nem oldható meg, segítséget kér a gyeľmekj ő|éti szolgálattól és nyilvántartást

v ezet a v eszéIy eztetett gyermekekről.

Kapcsolatot Ert az ővodavezető áItaI kiépített, gyermekvédelmi munkatörvényben előírt

intézményi rendszerével: védőnő, háziorvos, családsegítő szo|gá|at, családsegítő kĺizpont,

nevelési tanácsadő, óvo dĺĺk, iskol ák' ľendőrsé g.

Szakmai munkáját a pedagógiai programban és munkak<jri leíľásában foglaltak szerint végzi.
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3.7. A nevelő-oktató munkát közvetlenĺil segítők feladataí (dajka, pedagógíaí

as s zis ztens, óvo datítklÍr, s tb.)

Nevelő - oktató munkát kiizvetleniil segítők

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

a) rendelkeznie kell az e|őírt iskolai végzettséggel _ dajkaképző,-

b) bĹintetlen előélehi és cselekvőképes legyen.

Btintetőj o gi védelem szempontj ából kĺjzfeladatot ellátó személy.

(2) Peđagĺí, giaĺ asszisztens

A Nkt. 66. $ szeľint:

o ľendelkeznie kell azelóirt iskolai végzettséggel

o biintetlen előélehĺ és cselękvőképes legyen

Btintetőj ogi védelem szempontj ából közfeladatot ellátó személy.

A Nkt. f. szátltl melléklete hatáľozza meg a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak

ťlnanszírozott létszĺĺmát, ahol a pedagógiai asszisztens munkakör, ťlĺanszírozott létszźlmként

jelenik meg.

A munkaköľ ellátásához olyan iskolai végzetĺségte, képesítésre van sziikség, amelyet a Kjt.

61. $-anak (l) bekezdése a fizetési osztáIyba soľoláshoz előír. (oKJ 5fI4001'00000000

középfokú képesítés, D fizetési osztály)

A pedagógiai asszisztens 4 nevelő-oktató munkát konetlenül segítő munkaköľbe tartoző

közalka|mazott, fizetési fokozatával, maximum C - F osztályba soľolható munkakĺ!ľ, amellyel

e gyenlő szźlmű munkanap pótszab ads ág j ár a számát a.

Elkülöniilt feladatuk a|apjźn a dajkak és pedagógiai asszisztensek szewezeti egységnek nem

minősülő és önálló jogosítvanyokkal nem ľendelkező közösséget alkotnak.

Részletes feladataikat a munkaköľi leírásuk tarta|mazza.

Az íntézményi titkír, a nevelőtesttilettől, pedagógiai asszisztenstől és a dajkfü, valamint a

takaľítóktól elkiil<inült feladattal rendelkező közalkalmazott, al<lnek feladata elsősorban az

óvoda rendeltetésszerií miiködéséhez szo|gá|ő feltételek biztosítása (funkcionális

feladatkörök). Részletes feladatát a munkaköľi leírás tartalmazza
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3. 8. A szíilői szervezet/munkaköziisség

Az óvođában, a szülők jogaik érvényesítése, k<itelességtik teljesítése érdekében, azintézmény

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezésí, javaslattevő joggal rendelkező

szĹilői szervezetet (kĺjz<jsséget) hozhatnak létre.

A szülői szervezet részére a jogszabályĺ előírásokon felĺil biztosított jogok

Az óvodai sziilői szervezet: a Sziilők Választmrínyi Tęstiilete

(1) A szĹilői szewezet dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásaľól,

tisztségviselőinek megv źůasńásaľól.

(2) A szĹilőí szervezetvéleményezési jogot gyakorol:

a) A szervezeti és mfüödési szabáIyzat elfogađása előtt avęzetók és a szülői

munkaközĺjsség közötti kapcsolattartás módját szabá|y oző részében,

b) Az ővoda és a család kapcsolattaľtási rendjének kialakításában,

c) A szo|gá|tatások megrendelésében

d) Közös rendezvények szervezésében

e) A gyermekek jutalmazásának, fegyelmi és káľtérítési felelősségének, az

intézmény kártérítési felelősségének hiíziľenđi szabźl|yozása kérdésében.

(3) 
^z 

óvodavezető nevelési évenként legalább egyszer összehívja a testületet, ahol hivatalos

tźĄékoztatást ad a munkaľól és feladatokĺól, meghallgatja a szülői szęwęzet véleményét,

javaslatait.

3.9. BeIső helvettesítési ľend

(1) AkadáIyońatása esetén az íntézményvezetó helyettesítését teljes felelősséggel az

óvodában az intézményvezetó - helyettese |átja e|, az azoĺna|i döntést igénylő, a vezető

kizárő|agos hatásköréb e tartoző ügyek kivételével.

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

alapjtn tĺjrténik.

(3) Az íntézményvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az

intézményvezeto áIta| írásban adott megbízás alapjźtn történik.
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(4) A (3) bekezdés szerinti megbízásŁĺányábanazíntézméĺyvezető a legmagasabb szoIgáIati

idővel rendelkező , hatźlrozatlan időľe kinevezett pedagógust, ennek hiarryában az intézményi

litkártbizhatjameg.

(5) A ľeggel 6.00 órától 7.00 őráig, ill. 17.00 őrź./rőlr 17.30 őrźig terjedő időben a vezető

helyettesítésének e|látásában kĺlzręműködnęk a munkaręnd szęľint ęz időben munkát végzo

nevelők.

4. Kapcsolattaľtás ľendje

4.l. A vezetés és afeladat elldtdsi helyek kapcsolattaľtásának rendje

Az ővođa szeruezeti egységei közti rendszeľes szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint

ütemezett aIkalmazotti i lletve nevel őte stül eti értekezl eten való sul me g.

Az óvodavęzetó az óvodában dolgozó pedagógusokkal ľendszeresen kapcsolatot tart a

nevelőtestiileti értekezleten, illetőleg a mindennapi munka és a foglalkozások |átogatása

során. A köz<isségével kapcsolatos vezetői feladatában az ővođavęzető-helyettes segíti.

4.2. A közalkalmazottí közösség vezetők kapcsolattartdsdnak rendje

A kapcsolattartás formái.. értekezIetek, megbeszélések, intézményi és nęvelőtestĹileti ülések.

Aza|ka|mazotti ktiztjsségértekez|ete biztosítjaaszakłnai munkát végzó óvodapedagógusok,

valamint a nevelő _ oktató munkát segítő dajkĺík, és az óvodatitkaľ együttmfüödését.

Alkalmazo tti értekezletet kell tartaĺi..

véleményezésére, amelyek az ővoda megsziintetésével, źńszervęzésével, feladatźnak

megvźitońatásźxa|, nevének megállapítźsáva|, költségvetésének meghatározásával és

módosításával, vezetoi megbízással kapcsolatos, és a teljesítményéľtékelési rendszer

elfogadásara.

Rendkívüli esetben az ővodavezető engedélyével hívható össze.

intézményvezetőipá|yazatta|kapcsolatosértekezletkivételével.
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4.3. A vezetők és a sziilőí szervezet kijztjtti kapcsolattartús rendje

A szĹilői szervezettęl való együttmfüĺidés szervezése aZ ővodavezętő fęIađata. Az
ővodavęzętő és a szĹilői szervezet képviselője az egyĹittműk<idés taľtalmát és formáját az

óvodai munkaterv és a sztilői szervezet munkaprogľamjának egyeztetésével źiIapítjak meg. A
sztilők szewezetének működési feltételeinek biztosításaról az óvodavezető-helyettes

gondoskodik.

(1) Jogszabály rendelkezése alapján véleményezési jogot gyakorol a szetvezeti és mtikĺidési

szabáIyzat szeľint a szülői szewezet.

(2) Az óvodai szintű sziilői szervezet (munkakcizösség) vezetőjévei az intézményvezeto, a

csopoľtszintrĺ ügyekben a csoport sztilői munkak<jzösségének képviselőivel az

óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus teľĹiletét meghaladó ügyekben az

intézményv ezető - he lyette s taľt kap c s o l atot.

(3) Az óvodai szintú szĹilői szewezet vezetojét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon

napirendi pontjainak tźrgyalásźůloz, ame|y ügyekben j ogszabźiy vagy az intézmény Szervezeti

és Mfüĺjdési SzabáIyzata a snj|ői munkakcjzösség részéľe véleményezési jogot biztosit.

(4) A meghívás a napirendi pont írásos arryagétnak legalább 8 nappal korábbi átadásávaI

tcjrténik.

Ha a sztĺlői szervezet (közösség) az ővodamúködésével kapcsolatosan véleméný nyilvánított,

vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a véleményét és a javaslat

előterjesztéséről - 8 napon belül rendkívĹili nevelőtestiileti értekezlet <isszehívásával _ az

őv odav ezető gondoskodik.

(5) A szülői szewezet véleményező joggal rendelkezik az ővoda múködésével kapcsolatos

valamennyi kérdésben.

(6) Ha a szülői szervęzet a gyermekek nagyobb csopoľtját étiĺltő kérđésben tájékoződrukivźĺn'

a kérést az ővodavezetőhoz kęll címezni. A tájékoztatás megállapodás szerint tĺjľténhet

szőban, vagy íľásban. A szóbeli tájékoztatásról emlékeńęto készül, amelynek egy pé|dźnyát

át kell adni a szülői szewezet képviselőjének. A szülői szeÍvezet képviselője tanácskozási

joggal vesz résń. a gyermekek nagyobb csoportját éľintő ügyek nevelőtestĹileti vagy egyéb

fórumon tĺjrténő tźrgyalźsźnál. A meghívásról az ővodavezetó gondoskodik.

A gyeľmekek nagyobb c s op oľtj át a házir eĺd határ ozza me g.
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4.4. Az óvodai tevékenység ellótdsdban érintett ki)ltségvetésí és egyéb szervekkel való

kapcsolattartds rendje (Polgórmesteri Hivatal, Tankeriilet, Kormdnyhívatal,

Auró ra, Tr efo rt E g és a ég közp ont stb.)

(I) Az intézmény gyermekvédelmi felelőse az íntézméĺy vezetőjével egyiittmiikođve, az

óvĺiniik jelzőrendszetérę támaszkodva, közręmúk<jdik a gyeľmekek veszéIyeńetettségének

megelőzésében, és pedagógiai eszközökkel megvalósítható megsztintetésében a _

Családtámogatási iroda, Gyeľmekvédelmi iroda, Gyĺímhivatal, Józsefuarosi Egészségügyi

szolgźiat szakembere ivel e gyiittmfü ĺj dve.

(2) Azintézméĺýa szakmai szervezetekben az óvodavezetó képviseli.

Kapcsolatottaft a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Polgármesteľi

Hivatalanak azon vezetőivel, akik a gyeľmekek testi és ieiki egészségfejiesztésében, az

íntézmény mfüödésébeĺ, gazďasági és szakmaifelađatainak ellátásában éľintettek.

E tekintetben az a|źlbbi terĹileteken elsősorban:

(3) 
^z 

egyhazak képviselőiveL az íntézményvezeto taľt kapcsolatot.

(4) Az íntézményvezető és helyettese taľt kapcsolatot az óvodai szak-helyettes az óvodai

egészségiigyi ellátást biztosító egészségügyi szakszo|gźiatta|, védőnői szolgá|atĺal és

gyeľmekorvossal.

A felnőtt dolgozók kĺjtelező egészségügyi vizsgá|atźrőI a fenntartó által kötött szerződés

értelmében az Alsrőta utcai szakĺendelő iizemorvosa (dr. Kovács Judit) |átja e|.

(5) 
^z 

óvodatitkĺír és óvodavezeto tart kapcsolatot az éIeImezést biztosító SODEXHO

élelmezést biztosító főzőkonyh a v ezetőjév e|.

(6) Az óvodavezető és megbízásí szerződéssel rendelkező gyakorlatvezető ővođapedagógusok

taľtanak kapcsolatot a gyakorlatok koordiná|ása érdekében azELTE TóK szaktaĺźraiva|, és

tanulmányi o sztáIy áv a1'.
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4. 5. Tóľs adalmi környezettel való kapcso lattaľtás

Azintézmény képvise|ete az intézményvezető jogköre és fęladata.

A külső kapcsolattartás ľészletes szabá|y ozása:

helyi nevelési progľamban leíĺt szabályok szeľint t<jľténik.

Az ov odarendszeľes kapcsolatot taľt:

5. Létesítmények és helyiségek belső haszná|atÍ ľendje

Az intézmény létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva tartásźnak iđeje alatt

ľendeltetéstiknek megfelelően kęll használni.

Rendeltetésszerĺi hasznźůatnak' a jogszabályoknak, a jelen szabźtlyzatnak, és a hazirendnek

megfelelő haszná|atot kell tekinteni.

Azintézmény helységeiben párt,vagy - létesítő okirata szerint . pźtrthoz kötődő szewezetnem

múködhet.

A helyiségek jelen Szabá|yzattól, ill. ahźzirendtől eltérő rendeltetésű célra t<jrténő hasznźůata

az intézméĺyv ezeto e l őzete s írásbel i en gedélye aIapj án töľténhet.

A gyeľmekek részéľe azugye|et alatt arľa kijelölt helység á11 rendelkezéste.

óvodás gyeľmek az ővođahelyiségeiben csakis felügyelet mellett taľtózkodhat.

Az ővoda berendezéseit. felszereléseit. eszkozeit az ővoda területéről kivinni tilos!

Azintézmény épiiletében és keľtjében szombaton és vasáľnap (egyéb munkaszĹineti napokon)

v ezetói engedéllyel lehęt benntaľtózkodni.

Rendkívüli esetben, aziĺxézménylezető engedélye sztikséges a hétvégi munkálatokhoz.

A vallási neveléshez az intézményi nevelési időn k'tvnl az intézményvezető á|ta| kijelölt

helyiségek állnak rendelkezésľe.

Az intézmény ćital szervezett, valamint a szülők ľészvételével 1artott rendezvények



alkalmával az íntézmény helyiségeinek hasznźlati rendjét - esęti jelleggel - az

intézményv ezetó áL|apítj a me g.

A külső hasznéůatnem érinti a gyermeköIt1zőt és a fiirdőszobát.

A hivatalos ügyintézés aziĺtézményi titkĺíľ, íI|. azintézményvezetohelyiségében történik.

5.1. Az livoda bíztonsdgos mííktidését garantóló szabúlyok (kapu kód, porta szolgdlat,

r ias ztó r en d s ze r, t űízv é ď e lmí ľ en ďs zeľ, st b. )

Az intézméný reggel a munkarend szerint 6.00 órara érkęzo - az intézményvezeto á|tal

kijelölt - dajka, ill. a đélutanos dajka i7.30 órakot záĺja. Aztnás során köteles e|lenónzĺĺ az

elektľomos berendezések lkávéfőzó, vasa\ő, stb./ kikapcsolt áI|apotát, az ablakok zźrt

á||apotát,azépiIetáľarlta|aritásanakvégrehajtását.

Ariasńő rendszeľt minden esetben ki- és bekódolja saját kódjával.

A kapu 9.00 óráig nyitva varl, ezt követően 15.00 óráig zźtrva kell tartani. A csengetésre a

beosztás szerinti a\kalmazottnyit kaput, aki a külső látogatőt a titkáľságra kíséri.

Az óvodaminden dolgozőja felelős:

Vagyonvédelmi okok miatt az iiresen hagyott csopoľtszobákat, oltozóket zárni kell.

5.2. Az épiilet és a helyíségének haszndlati rendje (épiilet, ud'var, kiilönbtjző

cs op o ľts zo b úk, tornaterem, stb.)

] A vallási neveléshez az intézményi nevelési időn kívül az intézsnényvezető áItaI kijelcilt

; csopoľtszobák, egyéb helyiségek állnakľendelkezésre.

. Az iĺtézmény áIta| szervezett, valamint a szülők ľészvételével taľtott rendezvények

alkalmával azintézmény helyiségeinek hasznźiati ľendjét - esti jelleggel - aziĺtézményvezeto

źIllapítja meg.

Az étkezési befizetésével, a gyermekek felvételével és a sztilői észrevételekkel kapcsolatos
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hivatalos ügyintézés azíntézményi titkáľ, i||. az intézményvezető helyiségében történik.

A konyłlában csak a konyhai szemé|yzet, ill. egészséeueyi könywel renđelkező alkaImazott

taľtózkodhat.

Az íntézmény egész teľületén a dohdnyzús tilosl (1999. évi XLII. Töľvény a nemdohányzók

védelméről)

Az intézmény teniletére behozott. az óvodai bejaľáshoz nem szfüséees targyakban keletkezett

káľokért az intézmény nem vállal felelősséget.

Reklámhordozó csak az intézményvezető engedélyével helyezhető ki. Nem lehet olyan

ľeklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogokat veszéIyeńet. Tilos

kozzé tenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely eľőszakos, a szeméIyes vagy

akozbinonság megsértésére, a kömyezet, a tennészet károsításźra osztoĺozne.

Az udvarok használati rendje

Az ővođa udvaľain a gyermekek csak óvónői felügyelettel tartőzkodhatnak, az ott |évő

játékokat, létesítményeket csak óvónői, jelenlétében használhatjak. A intézményĹink udvara

nem nyilvĺános játszőtér, az intézménnyel jogviszonyban nem á|Iő személyek nem

hasznźihatjak. Kivételt képeznek azintézméty źllta| szewęzett családi ľendezvények.

5.3. Az óvoďúba belépés és tartózkodús rendje azok ľészére, akík nem állnak

j o gvÍs zony b an az óvo dúval.

Az íntézmény teľületére és helyiségeibe az intézménnyel jogviszonyban nem ál1ó személyek,

idegenek csak az intézméĺy vezetőjének engedélyével léphetnek be, ill. taľtózkodhatnak ott.

Az ővodába belépő idegeneket egyedtil hagyni nem szabad, távozáskor a kapuig kell kísérni.

5.4. Egyéb tilalmak (dohdnyzás stb.)

teriiletrészt a sztilők, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem

dohĺínyozhatnak. Az intézményben és aZ óvodrán kíviil tartott rendezvényeken a

dohanyzás és az egészségľe kaľos é|vezeti cikkek fogyasztása tilos!

használhatják, mivel az esetleges balesetek az íntézméný teľhelik abban az estben is, ha

a gyeľmek a sztilővel volt! Továbbáa jźtékok hamarabb rongálódnak!
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6. Az ĺívodai ĺóvó- védő ľendelkezések

A gyermekek egészségének védelmére vonatkozó előírásokat a nęmzetí köznevelésről szóló

törvény 4. $-an kívĺil, a köznevelési intézmények névhasznáIatźrőI szőIő 2012012. (v[I. 31.)

EMMI ľenđelet 128. $ (2), I29. $, 130. $ (1) bekezđése, 131. $ és |32. $ tartalmazza' az

óvodákľa vonatkozóan.

Az intézményvezetőnek és a csopoľtos óvónőknek gonđoskodniuk kell a rábízott gyeľmekek

felügyeletéľől, és a nevelés-oktatás biĺonságos feltételeinek megteremtéséľől.

Minden óvodapedagógus tĺirvényben meghatźttozott feladatát képezi az,hogy..

sziikséges ismereteket átadja, és

ezek elsaj átítás aľó 1 me ggy ő ző djék, tovább á

ha ész\e|i, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll,

a szfüséges intézkedéseket megtegye.

Mindęn nevelési év kezđetén, valamint kiľándulások előtt és egyéb esetekben szfüség szerint

minden óvodai csoportban _ a gyeľmekek életkorának megfelelően _ ismertetni ke|I az

egészségtik és testi épségiik védelméľe vonatkozó előíľásokat, veszélyforrásokat és az

elvarható magatartásformát. A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési felađatokat, a

csopoľt szokásľendjének kialakítását és bętartását oly módon kell ellátni, hogy azok a baleset-

megelőzést szolgálj ak.

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése éľdekében a

sziikséges feltételľendszer vizsgá|ata, a feltételek javítása állandó feladat. A játszőtén

eszkcizcjkre vonatkozó érvényben lévő szabviĺnyokat, a}}}3-bankiadott a játszőtéri eszkĺizök

biztonságosságaról szőIő 7812003. (XL 27.) GI<NI ľendelet tartaImazza. Követelményeit az

tizęmęltetőknek is figyelembe kell venni. A játszőtén eszkö'z<jk megfelelőségét csak kijelölt

szervezetekértékelhetik, melyet évente legalább egyszer el kell végezłĺ adott év június 30-ig.

Az óvoda csak megfelelőségi jellel ęllátott jttékokat vásarolhat. A játékot haszná|ő

óvodapedagógus köteles a játékon feltiintetett vagy allhoz mellékelt figye|meńetést, feliratot

és használati utasítást g'ondosan áttanulmiínyozni és a játékszert a szeriĺt a|ka|mazni.
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A nevelési-oktatási intézményben az a|ka|mazottak dohźnyzásźt a nemdohányzók védelméľől

és a dohánýeľmékek fogyasztásźnak, foľgalmazásźnak egyes szabá|yairő| sző|ő 1999. évi

XLII. törvény szabéiyozza. A tĺjrvényben foglaltak szerint a gyeľmekek által is használt

helységekben nem jelölhető ki dohányzóhely, így az óvoda teljes teniletén tilos a doháĺyzás,

az épületen belül kijelölt dohrĺnyzóhely nincs.

6.1. A rendszeres egésuégiigyifeliigyelet és ellútás rendje

Az óvoda mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordít a teljes köriĺ

egészségfejlesĺéssęl ĺisszefüggő feladatokĺa. Ezzę,l kapcsolatosan a helyi pedagógiai program

t észét képező e gészsé gfej lesztési pro gramot dol goz ki, és koordinál.

A k<jznevelési intézmények névhasznáIatarő| szóló 20lf0I2.(vIJI, 31.) EMMl-renđelet

részletesen írja le ateljes korű egészségfejlesztéssel kapcsolatos elvárásokat.

A minisztęri ľęndelet 128. $ (2) bekezdése alapjan az ővođa teljes könĺ egészségfejlesztése

olyan folyamat, melynek eľedményeként:

jźrő gyermek szakorvos és védőnő |átja e1'.

szfüséges óvónői felügyeletről. A védőnői vizsgálatok időpontját a védőno az

intézmény v ezetőjév e| e gy ezteti.

fogoľvosi szűrés, vízsgáIat t<jľténik. Az íntézményben szlnovizsgálatot csak és

kizárő|agaszĺjlóírásoshozzájáru|ásávallehetszervezní.

látja el. (||lI999.(v.14) EiiM. ľendelet alapján).

megbetegedett gyermeket el kellkülĺjníteni és le kell fektetni, szfüség esetén azomaI

orvoshoz kell vinni. Gondoskodni kell a sztilők mielőbbi értesítéséről.

meghatározoÍt szabá,|yokat szigoruan be kell tartani (feľtőtlenítés, takarítás, mosogatás,

étel mintavétel stb.)



vizsgálaton tésń. venni, ennek szabźiyozása az íntézméĺyí munkavédelmi

szab áIy zatban található.

Az ővodában csak érvényes egészségiigyi kcinywel rendelkező dolgozók végezhetnek

munkát.

Az óvodában aZ óvodavezető tartja a közvetlen kapcsolatot az íntézmény

szakorvosaival' ill. védőnővel.

6. 2. Gy ermekv édelmi tevé kenys ég

A gyermekvédelem intézményi ľendszerének működtetéséért azintézmény vezetője a felelős,

azonbana gyermekvéđelmi munka minđen đo1gozó feiađata. A gyermekvédelmi felelős

kiemelten foglalkozik a hátrĺĺnyos hďryzet'i, illetve veszéIyeńetett gyermekek felkutatástĺval,

helyzetĹik szakszerumegoldásával, gyermekvéđelmi szervek segítségének igénybevételével.

Amennyiben bármelyik dolgozó a gyermeknél veszélyeztetettségľe utaló jelet tapasńa|, a

gyermekvédelmi felelős általkĺjteles jelezni a Gyeľmekjóléti Szolgá|atfe|é.

A nevelési év legelső szülői értekez|etén minden csopoľtvezető óvodapedagógus infoľmálja a

szülőket az ővodábanfolyó gyermekvédelmi munkaĺól, a gyermekvédelmi felelős kilétéľől és

elérhetőségéről.

A gyeľmekvédelmi felelős évente beszĺímol gyeľmekvédelmi munkájaľó|, ahátttnyos, illetve

veszé|yeztetett gyermekęk érdekében töľténő intézkedésekről.

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse kapcsolatot tart a Családsegítő Szolgźiatta|, a

Polgármesteri Hivatal Gyámhivata|áva|, és keľületi Gyeľmekjóléti Kĺlzponttal. A

kapcsolattaľtásľól maľadéktalanul tájékoztatja az ővodavezetót, helyettesét, illetve a

nevelőtestiiletet.

6.3. A głeľmekbalesetek megelőzése érdekében történő feladatok (feladtok,

nyílvúntartds az es etekrdl)

Az ővoda vezetője felelős a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységek

megszervezéséért,

Az ővoda minden đo|gozőjźnak k<jtelessége, ha észlelí, hogy a gyeľmek balesetet szenved,

vagy annak veszélye fennáll, megtegye a szĹikséges intézkedéseket. (Yészhe|yzet azonna|i

e|hárítása.)
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A gyermek- és tanulóbalesetek megelőzés éne k feladatai
A gyermekekkel az egészségük és testi épségfü védelmére vonatkozó előíľásokat, a

fogla|kozásokkal egyiitt jźrő veszé|yfoĺľásokat, a tilos és az elvárhatő magatartásformákat az

óvodai nevelési év megkezdésekor, valamint sztikség szerint, életkoruknak és fejlettségi

szintjtiknek megfeleloen ismeľtetní. Az ismeľtetés tényét és tartalmát dokumentálni kell a

csopoľtnaplóban.

A nevelési- oktatási iĺtézméĺyĺek gondoskodnia kell a ńbízott gyermekek felügyeletérő|, a

gyeľmekbaleseteket e|őidéző okok feltarásárő| és megsziintetéséľől.

Minden óvođapedagógusnak kötelessége a gyeľmekek figyelmét felhívni a foglalkozás, az

udvarra menetel előtt, séták előtt, kiriĺndulások, az esetleges baleset megelőzése érdekében. A
gyennekek irĺtézményen kíviili kísérése esetén minden iíz gyermekután egy óvodapedagógust

és egy dajkátkell biztosítani.

A balesetveszélyes tevékenység esetén egyszeÍTe kevesebb gyeľmekkel, fokozott figyelemmel

lehet csak foglalkozni. (vágás, tomaszerek hasznźiata)

A gyerekek az intézmény létesítményeit, helységeit csak óvodapedagógus felügyelete mellett

hasznáIhatjtk.

A séľült gyeľmek e|látása és a gyeľmekbalesetek jelentésĺ kötelezettsége.

o A sérült gyermeket elsősegélyben, ha szükséges orvosi ellátásban kell részesíteni

. Súlyos balesetet telefonon, vagy személyesen azonna| be kell jelenteni a rendelkezésre

álló adatok kĺizlésével az ĺinkormźnyzat jegyzőjének. Az eset kivizsgá|ásźůloz legalább

középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személý be kell vonni.

o Súlyos az a gyermekbaleset amely:

o a sérült haltůźÍ., ill. a baleset bekĺjvetkezésétől számlított 90 napon belül az

oľvosi szakvélemény szerint a balesettel <isszefüggésben életét vesztette,

o életveszélyes sériilést, egészségkáľosodást,

. súlyos csonkulást,

o a bęszélőképesség elvesztést, vagy feltűnő e|torzuLást, bénulást e|mezavart

okoz.

o A balesetet, a sérĹilést okoző veszélyforrást meg kell sziintetni.

o Mindęn gyeľmek balesetet, sérĹilést, rosszullétet azonrn| je|ezni kel| az ővodavezetőnek,

vagy helyettesének'
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o A gyeľmękbalęseteket az elóírt nyomtatvrínyon nyilván kell tartani.

o Ą háľom napon tul gyógyuló sérülést okozó gyeľmekbalesęteket haladéktalanul ki kell

vizsgálni és a balesetőI az előírt nyomtatványon jegyzőkĺinyvet kell felvenni.

l e. jegyzőkĺlnyv egy példanyźtt. meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányát kiskoru

i gyermek esetén a sziilőnek, a jegyzőkcinyv egy példrányát a kíáI|ító nevęlési-oktatási

intézmény őrzimeg.

Minden balesetet kĺjvetően az intézmény vezetője kciteles megtenni a sztikséges

intézkedéseket további balesetek elkerĹilése érdekében.

6.4. Rendkívíili események esetén teendő (bombariadó, tíízľiadó, egyéb)

(1) Rendkívüli esemény, bombaľiadó, stb. esetén aTuzriadő Tervben meghatélrozottak szerint

a gyermekek elhagyjĺík az épu|etet a csopoľtos óvodapedagógus, dajka, vezetéséve|. lTuznađő

terv melléklęt/

(2) 
^ 

ľendőrséget és bombariadó esetén aťuzszetészeket, i11. szfüség esetén a mentőket és a

ťúzoltókat halađéktalanul értesíti az intézméĺy vezetője' amennyiben nem eléľhető, alď<ot az

intézményi titkáľ, ill. aki a telefon kĺjzelében tartózkodik.

(3) Mentési soľľend:

első a gyermekek mentése,

felnőttek mentése,

kĺjziratok, egyéb iľatok, éľtékek mentése

7. Adatkezelés az óvodában

A pedagógust és a nevelő-oktató munkát k<jzvetlenül segítő munkataľsakat titokÍartási

kĺjtelezettség teľheli, a gyeľmekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan tényt, adatot,

információt illetően, amelyľől a hivatásuk ellátása sorĺín szereztek tudomást. E kötelezettség

hatráridő nélkül fennmaľad. A titoktaľtási kcjtelezettség nem vonatkozik aĺĺa az esette, melyre

a szĹilő írásban felmentést adott.

A titoktartási kĺitelezettség nem terjed ki nevelőtestiileti értekezletre, a nevelőtestiilet

tagj ainak egymásközti, a gyeľmekek érdekében töľténő megbeszélésére.

A gyeľmekek személyes adatai csak pedagógiai célból, gyeľmek- és ifiúságvédelmi célból, és

egészségügyi okból adhatóak ki, illetve a töľvény rendelkezései szerint.
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Az intézmény vezetője köteles a Gyermekjóléti Szolgá|atot haladéktalanul értesíteni, ha a

gyeľmek súlyos veszé|yhelyzetbe kerülhet, vagy kenilt. Ebben az esetben aZ

adattovábbítźshoz a snJlő be|eegyezése sem kell.

Az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással kapcsolatos állampolgári jogok

és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, a célnak megfelelő

métékben és célhoz kötötten lehet nyilvánosságľa hozĺĺ.

Az adattovábbítźsra az íntézmény vezetője, akadáLyoztatása esetén az á|tala

me ghatalm azottak j o go sultak.

Az adatkezelésre vonatkozóan bővebben az intézmény ,,Adatkezelési szabźĺlyzatď,

ľendelkezik a Nemzeti Köznevelési törvény 41.$ alapján rendelkezik

Az elektronikus és az elektľonĺkus rĺton előállított nyomtatványok kezelési ľendje

Az oktatásí ágazat iľanyítási rendszerével a Közoktatási lnformációs Renđszer (KIR) révén

taľtott elektľonikus kapcsolatban elektronikusan előállított' hitelesített és tláľolt

dokumentumľendszeľt alkalmazunk a229l20I2. (VIII.28.) Koľmányrendelet előíľásainak

megfelelően.

A rendszerbęn a\kalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást L<tztrő|ag az intézméty

óvodavezetője a|ka|mazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer

hasznáIata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattáĺbarl kell elhelyęzni az a|ábbí

dokumentumok papíľ alapú másolatát:

. az intézméĺýĺirzsľe vonatkozó adatok módosítása,

. az a|kalmazott pedagógusokľa,

o a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat azintézmény pecsétjéve| és az

óvodavezetője aláírásával hitelesített formában kell tarolni.

Az egyéb elektronikusan megküldĺitt adatok írásbeli táro|ása, hitelesítése nem sziikséges. A
dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az ővodai infoľmatikai háIőzattlbarl egy kiilĺin

e céIra létrehozott mappában tĺárolj uk. A mappiího z valő hozzáférés jogát az infoľmatikai

rendszerbenkor|átozni kell, aÍthozkizttrőIag az ővoďavezető á|ta| fę|hata|mazott személyek

(az őv o datitkĺíľ é s az őv o dav ęzető -he|y ette s) férhetn ek hozzá.
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8. Az iinnepek, megemlékezések rendje, a hagyomónyok dpolásdval kapcsolatos

feladatok

Aziĺtézményi megemlékezések, anemzeti, az ővođai iinnepek megiinneplésének időpontját a

jelen Szabá|yzat, továbbá az, ővodai nevelési év ľenĺĺjérę vonatkozó óvocĺai mtlnkaterv

hatźĺozzameg.

Az éves munkatervben ki kell jelĺilni ań. a peđagógust, aki az évi iinnepélyek,

megemlékezések, hagyomrínyápolő ľendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért

szakmailag felelős (iinnepélyfe|elős-zász|ők elhelyezése).

Akozintézményeken állandóan kinn kell taľtani anęmzeti színű lobogót.

Szakmai napok

o Közös pedagógusnapi iinnepély

o Tanulmányikirlándulás

. Nyugdljba menők bucsuztatása, illetve nyugdíjas talźikozó szervezése

Az arryák napi és az évzátő tinnepség nyilvĺínos, és azonos időpontban is szęrvezhető. Ezekľe

meghívhatók a szülők és más vendégek is.

A nevelőtestiilet kezdeményezésére más ĺinnepélyek, megemlékezések és hagyományápo|ő

rendezvénvek is nvilvánossá tehetők.

Ünnep éIy e k, meg emlékezé s ek

Ünnepélyek, amikor a gyermekek a szülőkkel közösen iinnepelnek:

- anyfü napja,

- évzźrő.

A gyermeki élet hagyományos tinnepei, melyet valamennyi csopoľt megiinnepel:

- Mikulás-nap

- Karácsony

- faľsang,

- húsvét,

- gyermeknap,
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Az ővođa helyi pľograrrljźůloz kapcsolódóan évszakokhoz kapcsolódó népi hagyományok,

tevékenységek:

Őszi tevékenységek: almasziiret, lecsófőzés, Márton napi ludazás,

Télitinnepköľ: Adventi készülődés aszülőkkel,mézeskaIácssütés,Mikulás,

Lucźuás, kaľácsonyi aj ándékkészítés, Faľsang, télbúcsűztatő.

Tavaszi tinnepk<iľ: Húsvét, Zoldág járás, PĹinkĺjsdi kiľály, és királyné váIasztás, Pitypang

gyermeknap -év ztnő, lakodalmas, v ásérij átékok,

Egyéb rendezvények, a teľmészetvédelemmel kapcsolatos, ,,Ziild napok'' az ővođźĺban:

Takaľítási Világnap: szeptember 23.

Á[atok Vitágnapja: októbeľ 4.

Yiz_Yi|ágnapja: mfuciusZf.

Föld napja: éLpnlisZZ.

A Madaľak és Frík Napja: május 10.

Környezetvédelmi Világnap: junius 5.

A csoporton belül, a csopoľtpedagógus vezetésévelkellmegemlékezni a gyeľmek névnapjáról

Gondoskodni a népi hagyomĺínyok ápolásáľól és intézményi hagyományok kialakításaról,

ápolásríró1.

Az éves munkatęrvben (indokolt esetben évente vétltoző jelleggel) keriilnek meghatźrozźnra

azokaz időpontok amelyekben - meghatáĺozott jeIes napokhoz kapcsolódva - kerĹil soľ a népi

szokások megismertetésére' népí kézmúves technikakka| va|ő ismeľkedésre.

Eseti jelleggel egyéb munkaterven kívüli rendezvények is szeľvęzhetők.

A tanulmányi kirándulások, séták, mozi és szillhźz|átogatások szervezésére ugyancsak a

munkateľv szeľint kerĹil soľ.

Évenkénti felméľés a\apjźn a VIIL kęrület éita| feĺlntartott nyári táborok szervezésére is van

lehetőség, a kollégfü <jnkéntes vá|Ialása és kiilcjn megbizási szerződésben rogzített feltételek

mellett. (Magyaľkút, Káptalanfliľed)
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9. Belső kontľollľendszeľ

Az önállóan mfü<idő intézsnény vezetője a költségvetési szerv mfüĺjdésének folyamatĺĺľa és

sajátosságaira tekintettel k<jteles kialakítani, múkĺjdtetni és fejleszteni a szervezet belső

kontrollrendszerét.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljaľásokat és belső szabźiyzatokat,

melyek aIapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai e|Ittásáĺa szo|gá|ő

e|óktnyzatokat, Iétszźtmmal és vagyonnal való szabźiyszeru, gazdaságos, hatékony és

eredményes gazdálkodás követelményeit.

9.1. A belső kontrollrendszeľ műíköďtetése, értékelése, és a vezetőre vonatkoaí

tov db b kép zés i köte lezetts é g

A kĺiltségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keľetében - a szervezet minden

szintjén érvényesülő megfelelő kontrollköľnyezet, kockĺĺzatkezelési rendszer,

kontrolltevékenységek, információs és kommunikációs rendszeľ, és nyomon kĺjvetési rendszeľ

(monitoľin g) I<LaLakítás áért, mfü ĺi dteté séért é s fej l e szté séért.

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése során a költségvetési szerv vezetőjének

flgyelembe kell vennie a minisztérium által kőzzétett módszeľtani útmutatókban foglaltakat. A

belső kontrollrendszeľ fejlesztése során figyelembe kell vęwń az ái|amhánartási kiilső ellenőrzést

és belső ellęnőrzést végző szeľvek által megfo ga|mazott ajánlásokat és javaslatokat.

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi

a szervęzęt tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon kövętését.

A kĺiltségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a

szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,

meghatározottak az etikai elváľások a szewezęt minden szintjén' ź'/"|őthatő a humánerőforľás

kezelés.

Az intézmény vezetóje köteles elkészíteni és rendszeresen aktua|izá|ni a költségvetési szerv

ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv mÍĺködési folyamatainak szciveges,

tátb|źzatba foglalt, vagy folyamatábráVkal szemléltetett leírása, amely tarta|mazza különösen a

felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenórzési folyamatokat,

lehetővé téve azok nYomon kĺivetését és utólasos ellenőľzését.
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Az intézmény ennek a kötelezettségének a szabéůyozottsággal tesz eleget, vagyis köteles azokat

elkészíteni, illetve a JIK gazdasági igazgatóhelyettes áita| készitętt és az intézményľe kiterjesĺett

szab á|y zatok szerint e lj árni. (szab á|y zatok l i stáj a a me l lékletben)

A költségvetési szerv vezetóje vagy az áIta|a írásban kijelölt vezeto állású személy _ aki nem

lehet a költségvetési szeľv gazdaságí vezetője vagy belső ellenőľzési vezetóje _ kétévente

köteles a belső kontľollľendszer témakörében az á||anháztaftásért felelős miniszter által

meghatáľozott továbbképzésen részt venni. A kciltségvetési szęrv vezetője köteles a résméte|t

az irźnyító szerv vezetóje felé az ađoĹt év december 3 1-ig igazo|ru.

^ 
. / L^,-! ^,,...?..-:- ...!',-2.tr1^1!-- -- Íl. ^-^.:..1,..1. A Ue.sU e.Iel'urzes rľ,u'ĺUule,eĐę u4, /a'],.. Đ1'ęI.I..

A kontľolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozőan biztosítani kell a

folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE)' kül<lnösen az alźhbiak

vonatkozásában:

a pénzugyi döntések dokumerrtumainak elkészítése (ideéľtve a költségvetési tervezés,

a kötelezettségvállalások, a szeľződések, a kifizetések, a tźtmogatásokkal való

elszámolás, a szabáIytalanság miatti visszaťĺzettetések dokumentumait is),

a pénzngyi kihatású dĺintésęk célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és

eredményességi szempontu megal apozottsága,

a költségvetési gazdálkodás során az e|ozetes és utólagos pénzügyí e||enőtzés, a

pérungyi döntések szabá|yszenĺségi szempontból történő jővźhagyźsa, illetve

ellenjegyzése,

a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabźt|yoknak megfelelő

könywezetés és beszámolás) kontrollj a.

Az intézmény belső ellenőľzésének megsz ervezéséért' ľendszerének kialakításáért az

iĺtézmény vezetoje a felelős.

Arészletes folyamatszabáIyozás megtalálhatő azintézmény Minőségirányítási Progľamjában,

illetve a Belső kontroll rendszer mfüödtetésének szabáIyzatábarl. A belső ellenőľzés

feladatkĺ jremagtlbanfoglaljaazíĺtézménybenfolyó:

o szakmai tevékenységgel összefiiggő és

o gazdá|kodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.



Az ellenotzések ellenőrzési terv alapjan történnek, melyet az intézmény

tartalmazza.

Az ellenőľzésęk tapasńa|atait az iĺtézményvezető folyamato san értékeli,

szfü ségesintézkedéseketmegteszi,íIIęwekezdeményezi.

éves munkaterve

és azok a|apján a

9.3. A belső ellenőrzés rendje a pedagógiai munkdľa vonatkozlían

A nevelési évenként készülő intézméĺyi munkaterv tnta\mazza a belső ellenőrzés nevelési

éwe vonatkoző kźnye|veit, szempontjait, fe|adatait, időpontjait és felelőseit.

A belső ellenőľzés legfontosabb felađata a pedagógiai pľogľam á|tal meghatfuozotl

sikerkritéľiumok mentén folytatott tevékenysé get az elváľt és elfogadható szintek szerint

mérje, és értékelje, feltáľja az esetleges hibfüat, azok koľrekciőjźtta javaslatot tegyen, apozitív

eredményeket megerősítse.

A munkateľvbe épített belső ellenőľzési terv tarta\mazza az e||enőrzés tenileteit, módszerét és

utemezését, az ellenőľzést végzők szemé|yét. Az ellenőrzési tervet az intézményben

nyilvánosságra kell hozni. A belső ellenőrzés kiterjed a pedagógiai munkĺín kívĹil az egyes

feladatok elvégzésének módjaľa, minőségére, a munkafegyelemmel ĺisszefüggő kéľdésekĺe is.

A belső ellenőľzési tervben nem szeľeplő, rendkívüli ellenőrzéstőI azintézĺnényvezető dönt.

Az e||enorzés kiteľjedhet az:

az intézményv ezető - helyettes'

szakmai munkakozösség

a szülői szetvezet.

Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető illetve helyettese felelnek. A nevelési

év során az ővođavezęto minden óvodapedagógus munkáját értékeli legalább egy alkalommal.



Az iĺtézmény, íntézményvezető és óvodapedagógusok ellenőrzésébeĺ az vehet részt, a|ĺ

szeľepel az o|<tatási Hivatal szakértoi névjegyzékében, mint szakfelügyelő, és erre megbízást

kapott.

Minősítés

Az Nkt. 97.$ (19) bekezdés rendelkezik a pedagógusok minősítési eljáráséttő|, a még nem

minősített pedagógusok besoľolásźrőI, aminősítési kötelezettség alóli mentesülésről.

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak első minősítéséľe vagy minősítő vizsgájára

2013.szeptember 1. és 2018junius 30. között keľiil sor.

A 97.$ (16). bekezdése szeľint az a peđagógus, aki e törvény hatáIyba|épésekor az

ĺjtvenkettedik életévét bętöltötte, pedagógus-továbbképzésben történő részvételľe nem

kötelezhető.

A kiemelkedő munkavégzéséértjáľó kereset.kĺegészítés elosztásának az e|vei

A Kĺjzoktatási tv. 118.$-ának (10) bekezdésében meghatźĺozott kięmelt munkavégzéséľt jaró

kęreset kiegészítés jĺíľ annak a kozalkalmazottnak, aki mérési, értékelési, minőségfejlesztő

munkában a töľvényben meghatáľozott módo n tésń. v esz.

Továbbá a kiemelkedő munkavégzéséért járó keľeset kiegészítés összegéből ľészesüI az a

đo|goző, akj az alább felsoroltakat teljesíti. A kereset kiegészítésben részesüIő dolgozó

személyéről és összegének mértékéľől a nevelőtestiilet és a munkaktiz<isség véleménye

a|apjáĺ az ővoda vezetője dönt. A kiemelkedő munkavégzéséľt jaÍó kęręset kiegészítést egy

nevelési évre kell meghatźlrozni, ha azintézmény költségvętése lęhetővé teszi.

Taľtósan magas színvonalo ĺ végzi munkáj át, aki :

. Aktívan kcjzremfücjdik a minőségbiĺosítási rendszęr kidolgozásában,

működtetésében,

o Szerepet vállal a szakmďĺ munka megújításában,

o Figyelemmel kíséri a szakirodaImat,

. Pá|Yázatokonveszrésń.,

. Magas színvonalúbemutatőkattart,

. Nagyfokúpedagógiaiĺinállósággalrendelkezik,
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o Továbbképzéseken vesz tészt, az ott tanultakat munkájában hasznosítja,

kollegáinak továbbadj a,

. Nagy gondot fordít a gyeľmekek teľmészetes helyzetekben történő ismeret és

élmény nytĄtásáła,

o Az óvoda cé|jáva| azonosulni tud, annak megvalósításában, fejlesztésében

aktívan tésztvesz,

o Közösségi munkában vállalt feladatainak teljesítését magas színvonalonvégzí,

o A sztilőkkel, munkatĺĺĺsakkal nyílt, oszinte, egyĹittmfüödő

o Keresi a csaláđokkal való új kapcsolattaľtási foľmĺĺkat, segíti a sztilők nevelő

munkáját.

Kiemelke dő munkat elj e s ítményt ke ll értéke lni :

o Ha a pedagógus által vezetett gyermekcsoport szokásľendje, neveltségi szintje

színvonalas,

. Hátrányoshelyzetúgyeľmekkeleredménýérel,

o Taľtalommal tölti meg aszabađtéijátékot,

. Magas létszámú gyeľmekcsopoľtban jó eredményt ér el.

Kiemelkedő munkn díj azás a :

Kiemelkedő munkavégzésértjáró munkáltatói döntésen alapulilletmény-kiegészítés egy éven

keľe sztül töľténő juttatása, illetve e gyszeľi juta|mazás.

Az intézméĺyvezeto, a helyettes, munkaközösség-vezető, közalkalmazotti tanács javaslatait,

véleményét meghallgatva a pérzťlgyi lehetőségek figyelembevételével dönt a đíjazás

módjaľól. A jutalmazás az átmeneti bérmegtakarítás mértékének felmérése utáni pozitív

eredmény fiiggvénye. Az időpontja lehetőleg pedagógusnap vagy karácsony előtt tönénjen.

9.4. Kíils ő ellenőrzés ek nyilvdntartds a

A pedagógusról késztilt éľtékelőlapot, amely egyben az ellenőrzés jegyzőktinyve, a szakértő

legkésőbb öt munkanapon beltil elektronikus formában, továbbá két eredeti, aláírtpé|daĺrybart

postai úton is megkiildi az intézményvezetőnek, aki ebből egyet źńađ a pedagógusnak, egyet

pedig a pedagógus saját véleményének felttintetése után a pedagógus minősítési személyi

arryagźlhoz csatol. Az intézményvezető az értékelőlapot a kézhęzvételtől számított öt

munkanapon beltil feltölti a pedagó gusminősítési informatikai ľendszeľbe.
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Az iĺtézményvezetőt |átogatő szakértők a |áúogatás utźn az intézményvezętőrőI éľtékelőlapot

készítenek, amely egyben az e|Ienótzés jegyzőkönyve, a szakértő legkésőbb ĺit munkanapon

beltil elektronikus formában, továbbá két eredeti, a|źlírt pé|đányban postai úton is megkiildi az

intézményvezetőnek. Az intézményvezeto az értékę|őlapot a kézhezvéte\tő| sztmitott öt

munkanapon belül felttjlti a peđagőgusminősítési infoľmatikai ľendszeľbe. A két eređeti

példanyból egy az inténnényvezetőnél, marad, egyet pedig saját véleményének feltiintetése

utián csatol minősítési személyi anyagźůloz.

10. Zúró rendelkezések (véIeményezés, elfogadús, jóvúhaglás, hatálybalépés,

nyilvúnossdg)

Á szervezeti és mííköđési szabdlyzatot:

t. Készíti és véleményezésre, elfogadásľa előterjeszti az ővodavezetoje.

{. Véleméĺyezi az ővoda sziilői szervezte.

* Elfogadja a szülői szewezet véleményének kikérését követően az óvoda

nevelőtestülete.

S ZMSZ h atóly a, hatúly b alép és e

Az SZMSZ hatźiyba lépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény 2009. évi

Szervezeti és Mfüödé si Szabá|yzata.

A hatályba lépett sZMsZ-t meg kell ismertetni azintézmény azon alkalmazottaival is,

akik nem tagai a nevelőtestĹiletnek, valamint azoka|, akik kapcsolatba keľĹilnek az

óvodával, és meghatiírozott körben haszná|jákhelyiségeit.

Az SZMSZ.ben foglalt rendelkezések megtaľtása az intézmény valamennyi

a|kalmazotĺj źr a nénl e kote|ező, me g sze gé s e e setén az intézĺnényv ezető munkáltatói

j ogkörében intézkedhet.

A Szervezeti és Műkddési Szabályzat a kötęlező mellékletekkel teljes, a mellékleteket

azonban évenként vagy szfüség szeľint a rendelkezésľe á||ő anyagi eszközök

ismeretébe ĺ v á|tońatia a nevelőtestület és más közĺis sé gek.

Köaététele, nyílvdnossdgra hozlźsa:

łc Az óvoda folyosóján, az íroda előtti hirdetőtáb|ánkozzé tessztik.

* Az óvođánk internetes honlapj ĺín megj elentetj tik: www.pitypang-ovi.hu
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Fiiggelék

1. Függelékekjegyzéke

1. alaps zab ályzato k : Házirend, Peđa gő giai program

2. mííködéshez kapcsolljdó pénziigyi kíhatdsti szabályzatok: munkamegosztási'

k<jtelezettségvállalási, JIK megállapođások

3. a belső kontrollrendszer műíkijdéséhez kapcsolódó szabúlyzatok: szabá|ytalanságok

kezelése' kockázatkęzeLés,belső kontroll szabá\yzat, eIIenőrzési nyomvonal, értékelési

szabáIyzat

4. szdmvitelhez kapcsolódó sxabúlyzatok: szźtmviteli politikai szabźiyzat, kozbeszeruési

ésbeszeruésiszabá|yzat,péĺukeze|ésiszabáIyzat

5. mííköděshez sziikséges tovlÍbbí szabdlyzatok: iratkezelési, adatkezelési,

munkavéđe|mi,t:łzvéďelmi, juttatási és kafeteria szabá|yzat, infoľmatikai és biztonsági

szabá|yzat, |e\tźrozásí és leltarkészítési szabáLyzat, felesleges vagyontárgyak

hasznosításrínak és selejtezésének rendjéről szóló szabá|yzat, ügyrend, vezetékes és

mo bilte l e fo n haszná|ati szab áIy zat

6. egléb (munkaköri-leírás mintĺík)
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A Pitypang Napközi otthonos óvoda Szervęzęti és Mrĺködési Szabá|yzatát a Nevelőtestiilet
elfogadta.

A Szervezeti és Működési Szabályzathatá|yba lépésének napja: f013. szeptembeľ 1.

Budapest,2013.

Váľadiné Orosz Agnes
ővodaveztő

Nyilatkozat:

A Szülői Szervezet tagjai a Szewezeti és Mfüödési SzabáIyzat tarta|mát megismeľték,
véleményezési j ogukkal éltęk.

Budapest,2013.

A szülői szerv ezet vezetője
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Buđapest Főváros VIII. kerĹiletJőzsefvárosi ÖnkormtnyzatKépviselő-testiilete
....120|3. (V[. 1 7.) szźtműhatáľozatéwa| a

Pitypang Napktizi Otthonos Ovoda
lI087 Budapest, Százados űt I4.l

Szęrvezetiés Mfüödésl'SzabáIyzatát}}I3. szeptember 1-i hatállyal jőváhagýa.

Budapest, f0l3.július .....

đľ. Kocsis Máté
polgármester
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