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A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja


2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
o 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény
módosításáról



20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról



229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról



2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)



368/2011.

(XII.

31.)

Korm.

Rendelet

az

államháztartásról

szóló

törvény

végrehajtásáról (Ámr.)


2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről



2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről



2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról


2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól



62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól



1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról



1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről



335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről



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



44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati
feladatairól



1995. évi I. törvény Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye
a 1998. évi II. és a 2005. évi II. törvény és a Zs-184/2008. sz. zsinati határozat
módosításaival
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Bevezető
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében
foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan
működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok
közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása
érdekében a

SZENTENDREI REFORMÁTUS ÓVODA
Nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következő
Szervezeti és Működési Szabályzatot
(továbbiakban SZMSZ) fogadta el.
Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa a Szentendrei Református Óvoda működésének
szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben,
amelyeket nem rendeznek jogszabályok.
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében
foglaltak:
 érvényre juttatása,
 az intézmény jogszerű működésének biztosítása,
 a zavartalan működés garantálása,
 a gyermeki jogok érvényesülése,
 a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése,
 az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása.
Az SZMSZ időbeli hatálya
Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és
határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti az előző SZMSZ.
Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.
Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület.
A kihirdetés napja:
........................................
Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed:
 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.
 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre,
illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.
 A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).

6

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:
 Az óvoda területére.
 Az óvoda által szervezett – pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán
kívüli programokra.
 Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.
Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, szabályzatok:
 Alapító okirat
 Működési engedély
 Szervezeti és Működési Szabályzat
 Pedagógiai Program
 Házirend
 Iratkezelési Szabályzat
 Adatkezelési Szabályzat
 Továbbképzési program, beiskolázási terv
 Tűzvédelmi Szabályzat
 Munkavédelmi Szabályzat
 Pénzkezelési Szabályzat
 Leltározási és Selejtezési Szabályzat
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I.

Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb
szabályozások

1. A költségvetési szerv neve: Szentendrei Református Óvoda
2. OM azonosító:
201309
3. A költségvetési szerv székhelye: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 15.
4. A költségvetési szerv típusa: köznevelési intézmény, óvoda
5. Az alapító okirat kelte: 2012. dec. 16. – a Szentendrei Református Egyházközség
Presbitériumának, 27/2012.sz.határozatával
Az alapító okirat azonosítója:
Száma: 55-I./2012/B. (a jelenleg elfogadott iktatószáma)

6. A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma:
TB törzsszám: 0183893212

7. A költségvetési szerv (köznevelési intézmény) alaptevékenysége:
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, a felvételi körzetében található, a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Szakágazat száma
851020
Szakfeladat száma

Szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés
Szakfeladat megnevezése
Óvodai nevelés

851011

Óvodai nevelés, ellátás
Jogszabály: 2011. évi CXC törvény a nemzeti
köznevelésről
137/1996. évi kormányrendelet Az óvodai nevelés
alapprogramja
8

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
Pedagógiai Program

Szakágazat száma
851020
Szakfeladat száma

851012

562912
562917
682000
91012
931204

Szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés
Szakfeladat megnevezése
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
Jogszabály:
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve
kiadásáról
A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
törvény 4. § 25. pontjának értelmezése alapján, ellátunk:
- Sajátos nevelési igényű gyermek, az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki
a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján enyhe Hallásfogyatékos /érzékszervi/,
vagy beszédfogyatékos.
Óvodai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Ingatlan bérbeadás
Könyvtári tevékenység
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
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8. A költségvetési szerv működési köre:

Szentendre és a Szentendrei járás

közigazgatási területe

9. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok
A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy, az alapító okirat rendelkezése szerint
önállóan működő költségvetési szerv.
Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv látja el.

10. A költségvetési szerv alapító szerve:
A Szentendrei Református Egyházközség Presbitériuma a 12/2009. számú döntése
alapján.

11. A költségvetési szerv alapításának éve: 2009
12. A költségvetési szerv, irányító és felügyeleti szerve:
Szentendrei Református Egyházközség

13. A költségvetési szerv fenntartó és működtető szerve:
Szentendrei Református Egyházközség

14. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke
A költségvetési szerv, vállalkozási és kiegészítő tevékenységet nem folytat.

15. Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátását a 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről
szóló törvény és végrehajtási rendeletei, és az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint
elkészített pedagógiai program szabályozza.
A költségvetési szerv gyermekcsoportjainak száma: 4
A költségvetési szervbe felvehető maximális gyermeklétszám: 108 fő
Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden
olyan kérdésben dönt, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
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A döntések előkészítésében, végrehajtásában részt vesznek a pedagógusok és szülők is.
Az óvoda jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni a gyermekek és a felnőtt
alkalmazottak adatairól.
A nyilvántartott személyes és különleges adatok kezeléséről, továbbításáról, nyilvánosságra
hozataláról az óvoda Adatkezelési Szabályzata rendelkezik.

16. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti
rendelkezési jogosultság. A közintézmény feladatainak ellátásához
biztosított vagyon:
az ingatlan, a Szentendrei Református Egyházközség tulajdona
beépített terület: 565 m2
udvar: 1828 m2
és a mindenkori mérlegben kimutatott vagyontárgyak.
Az egységes egyházi ingatlanon lévő óvodaépület a Szentendrei Református Egyházközség
tulajdonában van, használatához az óvoda részéről kezelői jogot biztosított. A vagyonnal való
gazdálkodás joga az Egyházközség által jóváhagyott éves költségvetés keretében az
intézményvezetőt illeti meg. Az ingatlanra vonatkozó elvi döntéseket az Egyházközség hozza
meg.

17. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos
különleges előírások
Az óvoda az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján
gondoskodik feladatainak ellátásáról.
A fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott
elemi költségvetésben kell meghatározni.
Aláírási jogkör
Aláírási joggal az intézményvezető rendelkezik, kiadmányozási jogköre a vezetőnek van.
Távollétében a vezető helyettes írja alá: kivéve a munkaviszony létesítését és megszűnését
rögzítő okmányokat, és az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat.
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Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata:
Hosszú bélyegző: Az óvoda neve, címe
adószáma

Körbélyegző: Középen zászlós bárány
címer, körben az óvoda neve

18. Az intézmény szervezeti struktúrája
A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük,
hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek
megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos
működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével
alakítottuk ki a szervezeti egységeket.

18.1. Az óvodát az intézményvezető irányítja
Az óvodavezető magasabb vezető beosztású alkalmazott. Munkáját a magasabb jogszabályok,
a fenntartó /Igazgató tanács/, valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.
Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik,
visszavonásig érvényes. Feladatait a vezető helyettes közreműködésével látja el. Munkaköri
leírását a fenntartó készíti el.
Intézményen belül megtalálható:
 alá - és fölérendeltség
 azonos szinten belül mellérendeltség
Az óvodán belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes szintekhez tartozók:
- vezetők,
- illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak.
Az azonos szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van.
A szerv szervezeti felépítéséből-struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az
egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is.
A dolgozók, középvezető, és magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre vonatkozó
előírásokat a munkaköri leírásnak kell tartalmaznia.
A szervezeti diagram a Melléklet része.
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18.2.Az óvodavezető és helyettese akadályoztatása esetén a helyettesítési
rend
Az óvoda nyitvatartási idején belül az óvodavezetőnek vagy helyettesének az intézményben
kell tartózkodnia, akadályoztatásuk esetén a vezető által megbízott felelős személy útján
biztosított helyettesítésük. A helyettesítés rendje az intézmény szervezeti struktúrájának
megfelelően: óvodavezető, óvodavezető helyettes, ügyeletes rangidős óvodapedagógus. A
helyettesítő személy felel az intézmény biztonságos működéséért, jogköre az azonnali döntést
igénylő ügyekre terjed ki.

18.3.Az intézmény engedélyezett létszáma
2013. augusztus 31.-ig:
Nevelőtestület: 9 fő
A nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 5 fő
2013. szeptember 01.-től a 2011. évi CXC törvény 2. 3. számú melléklete és a mindenkori
költségvetési rendelet alapján.

18.4. Az egyes munkakörökhöz tartozó feladatok és hatáskörök
18.4.1. A munkáltatói jogok gyakorlása:
Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a fenntartó, míg az egyéb munkáltatói
jogokat az óvoda vezetője, képviselője gyakorolja. Az intézményben a munkáltatói jogokat az
óvodavezető gyakorolja.
Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát 2013. 09. 01.-ig a Kt.1. számú melléklete
alapján, 2013. 09. 01.-től a 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről szóló törvény 95. § -nak
megfelelően a 2. és 3. számú melléklete alapján kell meghatározni.
A foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a fenntartó által jóváhagyott költségvetési
rendeletben kerül meghatározásra.
A költségvetési szerv vezetője a 2011. évi CXC törvény 69. § (1) bek. meghatározottakon túl
felel:
 az intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért
 az alapító okiratban előírt követelmények megfelelő ellátásáért13
 a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek
érvényesítéséért
 a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási,
információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint annak teljességéért és
hitelességéért
 az intézményi számviteli rendért
 a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért

13

18.4.2. A munkakörökhöz tartózó feladat - és hatáskörök
Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat - és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának
módját, a kapcsolódó felelősségi szabályokat az egyes munkakörök általános munkaköri
leírásait a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák. (lsd. melléklet)
A helyettesítés rendjét a vezető munkakörökre jelen szabályzat, míg más munkakörök
esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.

19. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal
kapcsolatos adatok:





az óvoda számlaszáma: 12001008-01176705-00100002
a számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank
A számlavezető pénzintézet címe: 2000 Szentendre, Városház tér
az óvoda adószáma: 18725038-2-13

20. Belső kontroll rendszer
20.1.A pedagógiai munka belső ellenőrzése
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előforduló hibák
mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, másrészt a
pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.
20.1. 1.Általános elvi követelményei:
 Biztosítsa az intézmény, felelős vezetői számára az információt az intézményben
folyó nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról.
 Az ellenőrzés során előtérbe kell, hogy kerüljön a támasznyújtás, segítségnyújtás,
együttgondolkodás, ösztönzés.
 Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa
az intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését.
 Fogja át a pedagógiai munka egészét.
 Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos
óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését.
 Segítse elő valamennyi pedagógiai munka, emelkedő színvonalú ellátását.
 Támogassa a mintaadó kezdeményezéseket, mutasson rá a tévedésekre,
hiányosságokra.
 A szülői közösség, észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az
intézmény valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását.
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Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes
végrehajtását, megtartását.
Az óvodavezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az
óvodapedagógusok munkavégzéséről.
Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelőmunkájával
kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.
Hatékonyan működjön a megelőző szerepe.

Az ellenőrzés kiterjed a munkaköri feladatok színvonalas maradéktalan ellátására, munkaidő
betartására.
A pedagógiai munka ellenőrzése: a munkatervben foglaltak megvalósítására, felkészülésre, a
gyakorlati megvalósításra, a gyermeki jogok betartására, az elfogadott program
alkalmazására, a felkészültség színvonalára.
20.1.2.Az ellenőrzés fajtái:
 tervszerű, előre egyezetett szempontok szerint,
 spontán, alkalomszerűen,
- a problémák feltárása, megoldása érdekében,
- napi felkészültség mérése érdekében.
20.1.3. Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során
 a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkafegyelme.
 a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,
 a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,
 az óvónő-gyermek, dajka- gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben
tartása,
 a nevelőmunka színvonala, eredményessége
 a tanulási folyamatok a foglalkozások szervezése
 előzetes felkészülés, tervezés,
 felépítés és szervezés
 az alkalmazott módszerek,
 a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége,
magatartása
 az eredményesség vizsgálata, a pedagógiai program követelményeinek teljesítése,
 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége
 a gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése, fejlesztése.
Az egyes nevelési évekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést
végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét képező belső
ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az óvodavezető a felelős.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvoda vezetője dönt.
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Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:
 az óvoda vezetője
 Az óvodavezető helyettese
 a szakmai munkaközösség
Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenőrzésére, értékelésére sor kerül.
Az ellenőrzés tapasztalatairól a vezető feljegyzést készít, amelyet ismertet az
óvodapedagógussal.
A pedagógusok értékelése a nevelőtestület által elfogadott pedagógusértékelési rend szerint
folyik. A nevelési évzáró értekezletén az óvodavezető értékeli a pedagógiai munka belső
ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait,
megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Az
óvodavezető által megfogalmazott általános tapasztalatok eredményeit fejlesztési célzattal
felhasználva készíti el az óvoda, következő évi munkatervét.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái:
 szóbeli beszámoltatás
 írásbeli beszámoltatás
 értekezletekre való felkészülés
 dokumentációk ellenőrzése
 értekezleteken való aktivitás
 csoportlátogatás

20. 2. A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendje
Az intézményben függetlenített belső ellenőr nincs, így a feladatot a fenntartó belső ellenőre
látja el. Az intézményben a belső ellenőrzés a hatályos 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megfelelően történik.
A belső ellenőrzés célja, hogy:
 biztosítsa az óvoda vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségű
információt a törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra, és a
pénzügyi tevékenységre,
 feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot,
mulasztást,
 megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet,
 vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás,
selejtezés végrehajtásának megfelelőségét.
Az óvoda kialakította gazdálkodásának folyamatára és sajátosságaira tekintettel azokat az
eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a feladatok ellátására szolgáló
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előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes gazdálkodását biztosítja.
A belső ellenőrzés alapdokumentuma:
 gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok
Belső ellenőrzésre jogosultak:
 óvodavezető
 óvodavezető-helyettes
Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza.
A belső ellenőrzés ütemterv alapján történik.
Az ellenőrzés eredményéről az érintettet tájékoztatni kell:
 kedvező tapasztalatok  elismerés,
 feltárt hiányosságok  megszüntetésre vonatkozó intézkedés  felelősségre vonás 
megelőzés feltételeinek biztosítása.

20. 4. Belső ellenőrzésre jogosultak
20.4.1. Az óvodavezető ellenőrző feladatai:
Folyamatos, tervezett, időszakos, kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára,
óvodapedagógusra, dajkákra, technikai dolgozóra.

Az ellenőrzés kiterjed:
A munkarend betartására
A munkaidő alatti tevékenység minőségére
A munkaköri kötelesség maradéktalan elvégzésére.
Az egymásnak való segítésre.
Az óvoda rendjére, tisztaságára, környezet higiéniájára.
A szabályzatok betartására /munkavédelem, balesetvédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem/.
Dokumentumok ellenőrzésére / kötelező dokumentumok: hiányzási- mulasztási naplók,
csoportnapló, egyéni fejlesztési tervek/.
A csoportokban dolgozó óvodapedagógusok és dajkák együttműködésére.
Pedagógiai munka az elfogadott programmal összhangban van-e.
A pedagógus felkészültsége.
A szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés.
20.4.2. Az óvodavezető helyettes ellenőrzési feladata:
Az ellenőrzési céljai azonosak az óvodavezetőjével.
Ellenőrzése tervezett időszakos illetve folyamatos, kiterjed, valamennyi óvodapedagógusra,
dajkára.
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20.4.3. A munkaközösség vezető ellenőrzési feladatai:
Az adott nevelési évben, a munkaközösség munkájában megfogalmazott nevelési
feladatokkal kapcsolatos.
Csoportokra, személyekre kijelölt feladatot lát el.
Célja: a pedagógiai program hatékonyságának ellenőrzése, mérések, pedagógusok
munkájának segítése.
20.4. 4. Az óvodapedagógusok ellenőrzési feladatai:
A csoport dajkájának csoporttal kapcsolatos munkavégzésének ellenőrzése, a csoport és a
hozzá tartozó helységek tisztántartása, fertőtlenítése, illetve a nevelési teendőkben végzett
tevékenységének ellenőrzése.

20.5. A belső ellenőrzés végrehajtása
a) A pedagógiai munka belső ellenőrzésére vonatkozó terv része az éves belső ellenőrzési
tervnek, melyet az éves munkaterv mellékleteként az intézményvezető készít el. Az éves
belső ellenőrzési terv tartalmazza a pedagógiai munka belső ellenőrzésén kívül az
intézményműködés törvényességének, a vagyonvédelem, a takarékosság, a munkavédelem, a
tűz és balesetvédelem, alkalmazottak egészségügyi alkalmasságának biztosítottságával
kapcsolatos, az alkalmazottak munkavégzésének munkaköri leírásnak való megfelelőségét
áttekintő ellenőrzést is. Az éves belső ellenőrzési terv tartalmazza továbbá, az ellenőrzést
végzők megnevezését, az ellenőrzés időpontját és időtartamát.
b) Az ellenőrzést végző személy vagy személyek összegzik az ellenőrzés megállapításait – (a
feltárt hiányosságokat, és a kedvező tapasztalatokat is célszerű bemutatni) – az ellenőrzött
személy véleményét kifejtheti az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatosan.
- Az értékelő megbeszélésen mindig rá kell mutatni:
• a hibák és a mulasztások jellegére,
• a rendszerbeli okokra,
• az előidéző körülményekre,
• a felelős személyekre.
-

-

A megállapított hiányosságok megszüntetésére, a megállapítások hasznosítására, az
ellenőrzött tevékenység javítására vonatkozó intézkedési javaslatokat is az értékelő
megbeszélésen kell egyeztetni.
Az értékelő megbeszélésről jegyzőkönyv készül, melyet az ellenőrzést végző ír alá. A
jegyzőkönyv az ellenőrzött nyilatkozatával zárul. A nyilatkozat a következő:

Nyilatkozat
A.

A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek.
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B. A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal az alábbiak miatt nem
értek egyet:
Az ellenőrzött kiegészítései, megjegyzései:

Dátum:
Aláírás:
c) Az ellenőrzést követő intézkedések:
Az értékelő megbeszélés után a szükséges szóbeli vagy írásbeli intézkedéseket a felelős
vezető köteles megtenni.
Az ellenőrzött vezetője intézkedik:
• a hibák, hiányosságok javításáról,
• a káros következmények ellensúlyozásáról,
• a megelőzés feltételeinek biztosításáról,
• az intézményvezető és az érintett kollégák tájékoztatásáról,
• a felelősség vizsgálatáról, annak módjáról,
• a kedvező tapasztalatok alapján a megfelelő elismeréséről.
Kirívó szabálytalanság vagy hiányosság esetén az intézmény vezetője rendeli el a
szükségesnek ítélt intézkedéseket, az esetleges fegyelmi eljárást.

20.6. Az intézményvezető ellenőrzési illetékessége
Az intézményvezető egyszemélyes felelős vezető. Ellenőrzési joga mindenre kiterjed.
Ellenőrzési feladatai:
biztosítja az ellenőrzési rendszer működtetésének tárgyi- és személyi feltételeit,
elkészíti az éves belső ellenőrzési tervet, amely az éves munkaterv melléklete,
határidőket ad az éves ellenőrzési ütemterv és az ellenőrzési programok
összeállítására,
megköveteli a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését,
megtartja (megtartatja) az értékelő megbeszéléseket,

-

Illetékessége kiterjed az alábbiakra:
-

Pedagógiai program feladatainak végrehajtása,
Munkatervi feladatok megvalósítása,
A nevelés-oktatás tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez,
A pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségének, tevékenységének
vizsgálata,
Pedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére,
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Tanügyi dokumentáció: a törzskönyvek, naplók, nyilvántartások, statisztikák
vezetése,
Az értékelések készítése,
A túlórák, helyettesítések pontos megállapítása,
Gyermek- és ifjúságvédelmi munka,
Az intézményi rendezvényeken való feladatellátás minősége,
Az intézményi tulajdon védelme, a balesetek megelőzése.
Egészség- és balesetvédelmi, valamint tűzrendészeti ellenőrzés
A fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása,
Az Oktatási Hivatal által meghatározott ellenőrzések elvégzése, segítése

-

II. Az óvoda köznevelési intézményként való
működésére vonatkozó szabályok

1. A működés rendje
1.1. Az intézmény működése
1.1.1. Az óvodai felvétel
-

-

A gyermekek felvétele jelentkezés alapján történik.
Az óvodai jelentkezések időpontját a fenntartó határozza meg, és a saját és az
óvoda honlapján nyilvánosságra hozza.
A felvételnél a református, keresztyénszülők gyermekeit részesítjük előnyben.
Elsősorban a szentendrei /elegendő számú jelentkező esetén legalább 80%-ban/,
továbbá a Szentendrei járásban lakó szülő gyermeke jogosult a férőhelyre,
lehetőség szerint figyelembe véve a szabad intézményválasztás elvét.
A gyermekeknek, az igényeknek megfelelően napközis, illetőleg délelőtti
felvételt is biztosítunk.
Gyermeket csak férőhely hiányában, illetőleg egészségügyi alkalmatlanság,
vagy olyan esetben utasítunk el, ha a szülők nevelési elvei ellentétesek a
keresztyénneveléssel.

1.1.2. Szempontsor az óvodai felvételekhez:
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Azok a gyermekek - akiket a szüleik keresztyén szellemben kívánják nevelni, és az
otthoni szemlélet nem ütközik az óvoda elveivel / kettős nevelés hátrányai, nehézségei
elkerülése miatt/ - jelentkezhetnek az óvodánkba.
-

óvoda max. férőhelye: 108 fő, max. ennyi gyermeket tudunk felvenni
a fenntartó gyülekezethez tartozó szülők gyermekeit előnyben részesítjük
a már óvodába járó gyermekek testvéreit előnyben részesítjük
legalább 80%-ban szentendrei gyermekeket veszünk fel, a fennmaradó helyekre pedig
a szentendrei járásból
azokat a gyermekeket, akik még nem töltötték be a harmadik
életévüket - előjegyzésbe lehet venni és egyben tájékoztatni kell a
Szülőket, hogy a gyermek mikortól járhat óvodába

1.1.3. Az óvodai elhelyezés megszűnése:
-

-

-

A gyermeket másik óvoda átvette, vagy megkezdte általános iskolai tanulmányait.
A szülő írásban bejelenti, hogy a gyermeke kimarad, vagy ha a jogszabályban
meghatározottnál többet van távol igazolatlanul az óvodai foglalkozásoktól.
Az óvodai felvételeket, elutasításokat Határozatba kell foglalni.
Ha a gyermek, a kötelező iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon vesz részt,
akkor az óvodai elhelyezés nem szűnhet meg. Ez esetben eljárást kell indítani az előírt
szülői kötelezettségek teljesítésére.
az átvételről „Óvoda-látogatási igazolást” kérünk
az óvodai elhelyezés megszüntethető fizetési hátralék miatt, ha az óvodavezető által
 történt szülői felszólítás eredménytelen, a gyermek igazolatlanul 10
napnál többet van
 távol, és az óvodavezető már 2 alkalommal felszólította a szülőt a
rendszeres óvodába
 járásra, valamint, a mulasztásának következményeire
a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján,
 amelyben a 8. életévét betölti
a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján
ha az oktatási azonosító számmal rendelkező gyermek óvodai jogviszonya megszűnik,
az
 óvoda képviselője a jogviszony megszűnését – a megszűnés
időpontjától számított – öt
 napon belül jelenti be a KIR-en keresztül

1.2. Az óvoda nyitva tartása
1.2.1. A nevelési év rendje
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Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.
Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni:
-

a nevelés nélküli munkanapok időpontját és felhasználását
a szünetek időtartamát
a nemzeti, egyházi és óvodai ünnepek megünneplésének időpontját
az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák
időpontját
az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett
időpontját.

A nevelés nélküli munkanapok, valamint az ünnepek időpontjáról az első szülői értekezleten
tájékoztatást kell adni, valamint minden csoport faliújságján szeptemberben ki kell
függeszteni és az óvoda honlapjára, valamint a KIR rendszer közzétételi listájában meg kell
jeleníteni. A megvalósulás ellenőrzéséért az óvodavezető helyettes a felelős.
- Az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó
időszak.
- Az intenzív nevelési-fejlesztési szakasz: szeptember 1.- május 31.-ig.
- A nyári élet szabadidős tevékenység keretében (amikor már nincsenek tervezett,
szervezett irányított foglalkozások): június 1.-augusztus 31.-ig.
- A csoportok összevontan működnek: június 15.-augusztus 31-ig, a Gyes-es, és a
főállású Édesanyák gyermekei ez alatt az idő alatt otthon tartózkodnak.
- Nyári zárva tartás rendje - Minden évben február 15-ig a szülőket tájékoztatni kell a
nyári zárva tartás idejéről. Az óvoda nagytakarítás és karbantartás miatt a nyári
időszakban 4 hétre bezár. Ez alatt az időszak alatt, max. 2 hét időszakra - ha a szülő
nem tud gondoskodni gyermeke napközbeni ellátásáról, az Evangélikus Óvoda
/Szentendre Pannónia u. 40./ fogadja a gyermekeket. Továbbá a mi intézményünk is
segítséget nyújt a nyári zárás alatt az Evangélikus óvoda óvodásainak.
- A téli szünetben zárva tart az óvoda - az OM mindenkori iskolai szünet ajánlásával
megegyező időszakban.
- Nevelés nélküli napok száma a nevelési évben: 5 nap, melyről a szülők legalább 7
nappal előtte az óvoda honlapján, illetve a csoportok hirdetőin tájékoztatást kapnak.
Ilyenkor az óvoda zárva tart, gyermekeket nem fogadunk.
1.2.2. Az óvoda pontos nyitva tartása
Heti és Napi nyitva tartás:
- Az óvoda hétfőtől péntekig 6.30-17.00-ig tart nyitva.
Reggel 6.30-7.00-ig a gyermekeket óvodapedagógus fogadja az ügyeletes csoportban.
7.00-16.30 óráig a saját csoportjukban nevelkednek.
Délutáni ügyelet 16.30-17.00 van.
Az Ügyeletes csoport rendje megtekinthető a bejáratnál.
A gyerek óvodában, tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra. A még mindig
érvényben lévő közoktatási törvény 24. § (4) pontjának értelmében egy gyermek napi tíz
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óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában, annak ellenére, hogy az intézmény
nyitva tartás ideje ennél hosszabb.

1.3. Az óvoda munkarendje
A nevelőtestület véleményezésével az óvodavezető készíti el az évenkénti csoportokhoz
történő beosztást, az óvónők kötelező óraszámába nem tartozó, az óvoda életével kapcsolatos
feladatok elosztását.
-

A gyermekcsoportokhoz való beosztásról, a rendszeres túlmunka elosztásról a
dolgozók véleményének meghallgatásával az óvodavezető dönt.
Csoportok összevonásáról – ha, az a megszokottól eltérő időben történik – csak az
óvodavezető, hiányzása esetén, az óvodavezető helyettes dönthet.
Minden dolgozó köteles olyan időben érkezni, hogy munkaideje kezdetén
munkavégzésre készen álljon (kezdésig legyen ideje átöltözni)
Műszakcserére csak indokolt esetben kerülhet sor az óvodavezető, hiányzása eseténhelyettese engedélyével.
Távolmaradásának okát minden dolgozó köteles lehetőleg azonnal jelezni, de három
napon belül mindenképpen.
Munkaidő alatt a dolgozók az óvoda épületét csak az óvodavezető, -hiányzása esetén
helyettese-, engedélyével hagyhatják el.
A szabadságolási tervtől eltérő szabadságigényt legalább előző nap délig jelezni kell.
Tanévkezdést megelőző héten szabadság csak rendkívül indokolt esetben kapható.
Az óvoda nyitva tartása alatt szeszesital fogyasztása TILOS!
A logopédus és a gyógypedagógus munkarendjét az óvodavezető határozza meg.
Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajka nyitja és délután a
munkarend szerinti dajka zárja.
A személyre szóló munkaidő beosztás az adott nevelési évre szóló munkaterv
melléklete.
Az alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának dokumentálását a mindenkori jelenléti
ív napi aláírása biztosítja.

2. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje
Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását.
Ennek érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásának rendje az alábbiak szerint
kerül meghatározásra:
Vezetői beosztás megnevezése
Intézményvezető

Az intézményben való tartózkodás rendje
Heti munkaideje: 40 óra.
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Intézményvezető helyettes

2013. 09. 01. -ig kötelező óraszáma: 6 óra
2013. 09. 01.-től kötelező óraszáma: 10 óra
Heti munkaideje: 40 óra.
2013. 09. 01. -ig kötelező óraszáma: 24 óra
2013. 09. 01.-től kötelező óraszáma: 24 óra

Amennyiben tartós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hiányzás, vagy
kétműszakos munkarend esetén az egybeeső munkarend miatt az intézményvezető vagy
helyettesének folyamatos benntartózkodása ezen időszakban nem oldható meg, úgy a
helyettesítés rendjére vonatkozó szabály szerint kell eljárni.

Az óvoda vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy
helyettesének akadályoztatása esetén, a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat ellássák.
Ha egyértelművé válik, hogy
a) az óvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége,
egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az
intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia;
b) az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó
teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem
tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat a leghosszabb szolgálati idővel
rendelkező szakmai munkaközösség vezetőnek kell ellátnia;
c) együttes hiányzásukkor a helyettesítést az azonnali döntést igénylő kérdésekben a
vezető által írásban felkért pedagógus jogosult ellátni és intézkedni.
A vezető, illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások:
- a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó
intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető helyett, csak olyan ügyekben járhat el,
melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok,
- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső
szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető teljes jogkörébe utalt ügyekben
nem dönthet.

2.1. Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a
munkavégzés általános szabályai
A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt
legalább 10 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében,
hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá kötelező órájának letelte utáni 10
percben az aznap használt eszközeit a rendnek megfelelően elhelyezze.
A pedagógus havonta köteles nyilvántartani kötelező óráján felüli munkaidejét az óvoda belső
használatra elkészített nyomtatványán. Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére
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(ünnepségek, rendezvények, fogadóórák, gyermekek értékelése, szülős családokkal történő
programok stb.) a pedagógus a kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon is
berendelhető a 40 órás munkaidejének terhére.
A szabadságolási terv alapján az óvodavezető a helyettessel egyeztetve engedélyezi a
szabadságot.
A dolgozó a munkából való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal
előbb köteles jelenteni az intézményvezetőnek vagy a helyettesnek, hogy a helyettesítésről
intézkedhessen.
Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői engedéllyel
hagyhatják el az intézményt.
A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere
lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el.
Egyéb tekintetben az Mt., az NKt, és az óvoda működését meghatározó intézményi
dokumentumok az irányadók.

3. A vezetők közötti feladatmegosztás, a vezetők és a szervezeti
egységek közötti kapcsolattartás rendje
Az óvoda vezetősége.
Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. Elsődleges feladata az óvodavezető munkájának segítése, különös tekintettel az
intézmény működésével kapcsolatos szakmai, és személyi kérdésekre.
A vezetőség tagjai:
 Óvodavezető
 Vezető helyettes
 Minőségfejlesztési team vezető
A minőségfejlesztési team vezető feladatai és beszámolási kötelezettsége az intézményi
minőségirányítási programban szabályozott.
A vezetőség megbeszéléseire az éves munkatervben meghatározott időpontokban, valamint az
aktuális feladatok elvégzésének tekintetében, szükségszerinti időpontokban kerül sor.
Megbeszélést kezdeményezhet a vezetőség bármely tagja. A megbeszélések időpontjának
kijelölésénél tekintettel kell lenni a gyermekek szakszerű ellátásának kötelezettségére.
személyi kérdésekre.
A vezetőség tagjai:
 Óvodavezető
 Vezető helyettes
 Minőségfejlesztési team vezető
A minőségfejlesztési team vezető feladatai és beszámolási kötelezettsége az intézményi
minőségirányítási programban szabályozott.
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A vezetőség megbeszéléseire az éves munkatervben meghatározott időpontokban, valamint az
aktuális feladatok elvégzésének tekintetében, szükségszerinti időpontokban kerül sor.
Megbeszélést kezdeményezhet a vezetőség bármely tagja. A megbeszélések időpontjának
kijelölésénél tekintettel kell lenni a gyermekek szakszerű ellátásának kötelezettségére.

Az óvoda nyitvatartási idején belül az óvodavezetőnek vagy helyettesének az intézményben
kell tartózkodnia, akadályoztatásuk esetén a vezető által megbízott felelős személy útján
biztosított helyettesítésük. A helyettesítés rendje az intézmény szervezeti struktúrájának
megfelelően: óvodavezető, óvodavezető helyettes, ügyeletes rangidős óvodapedagógus. A
helyettesítő személy felel az intézmény biztonságos működéséért, jogköre az azonnali döntést
igénylő ügyekre terjed ki.

4. Az intézmény szervezeti struktúrája:
4.1. Az intézményvezető
Az intézmény élén az intézményvezető áll, akit egy helyettes segít az óvoda vezetésével
összefüggő feladatai ellátásában.
Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja a jogszabályok
maradéktalan figyelembevételével a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló, az
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.
Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és
döntési jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határozzák
meg.

Óvodavezető
Kötelező óraszáma: heti 10 óra
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, feladata az óvoda korszerű működésének
biztosítása, az érvényes jogszabályok, a felügyeleti és a fenntartó szervek előírásai és az
intézményi szabályzatok által meghatározott keretek között. A fenntartó által jóváhagyott, a
költségvetésben megtervezett és jóváhagyott előirányzatok felett rendelkezik. Az
Igazgatótanács tagjaként részt vesz annak munkájában. Együttműködik az intézménnyel
szerződésben álló partnerekkel, a települési önkormányzati és járási vezetőivel.
Együttműködik a járási tankerülettel, pedagógiai szakszolgálattal, egészségüggyel,
gyámüggyel, közoktatási, köznevelési, közművelődési intézményekkel.
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4.1.1. Feladatai:
- Kialakítja az óvoda feladatainak legmegfelelőbb szervezetet, és annak
tevékenységi körét, hogy a HOP-ban, kitűzött célok, feladatok
megvalósulhassanak.
- Gondoskodik az intézmény folyamatos, jogszerű működéséről.
- Kialakítja az intézmény munkarendjét, munkaköri feladatokat, gondoskodik a
helyettesítés rendjéről.
- A költségvetésben meghatározott keretek között gazdálkodik, biztosítja annak
legcélszerűbb felhasználását.
- Biztosítja az intézményi demokrácia feltételeit.
- Gyakorolja a pedagógiai irányítást, koordinálja, segíti, ellenőrzi, értékeli az
óvodában folyó pedagógiai és hitéleti munkát.
- Biztosítja a gyermek és szülő jogainak érvényesülését.
- Gondoskodik a református egyházzal, egyházközséggel, családokkal,
bölcsődével, iskolával, könyvtárral, nevelési tanácsadóval, művelődési házzal,
egészségüggyel, Gyermekjóléti szolgálattal való együttműködésről.
- Külső kapcsolatokban az óvodát képviseli.
- A fenntartóval együtt gondoskodik a programhoz szükséges személyi és tárgyi
ellátottságról.
- a gazdálkodási és iratkezelési feladatokban közreműködő óvodatitkár, valamint
az intézmény informatikai rendszerének biztonságáért felelős rendszergazda
munkájának közvetlen irányítása.
- gondoskodik a katasztrófa, tűz- és polgári védelmi, valamint a munkavédelmi
feladatok ellátásáról (részletes feladatait a Munkavédelmi Szabályzat és a
Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza);
4.1.2. Felelős:
- Az intézmény színvonalas működtetéséért, alapfeladatának maradéktalan
ellátásáért.
- A költségvetés célszerű, gazdaságos felhasználásáért.
- Az intézményi szabályzatok, előírások betartásáért/munkavédelem, tűzvédelem,
balesetvédelem/.
- az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, az irattári terv és az
iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, megfelelő irattár kialakításért
és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges feltételek biztosításáért, az
iratkezelés felügyeletéért,
- a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességért és
hitelességéért;
4.1.3.Döntési jogköre kiterjed:
- Az intézményt érintő valamennyi intézkedésre.
- Az SZMSZ felülvizsgálatára, átalakítására.
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-

A munka és hatáskörök megállapítására, korrigálására.
A munkatársak anyagi és erkölcsi elismerésére.
Óvodai felvételekre.
Munkáltatói feladatokra.

Az intézményvezető kizárólagos jog és hatásköre a munkáltatói, a kötelezettségvállalási
és az utalványozási jogkör.
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre.
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé:
 az intézmény működésére: tanügyi, működtetési, pedagógiai, munkáltatói
tevékenységére
 a belső ellenőrzések, értékelések, adatszolgáltatások tapasztalataira
Képviseleti joga: az intézmény, mint jogi személy teljes körű képviselete

4.1.4.. Az intézmény képviselőjeként történő eljárás rendje
Hatáskörök átruházása
A vezető képviselet jogkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távollét, vagy
más akadályoztatása esetén kivéve, ha a fenntartó másként nem rendelkezik.
Az óvoda vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő
hatásköröket ruházza át:
A képviseleti jogosultság köréből
 az intézmény szakmai képviseletét az óvodavezető helyettesre, vagy a szakmai
munkaközösségek vezetőire;
A munkáltatói jogköréből
 nevelőmunkát közvetlenül segítő és az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak közvetlen
irányítását, munkájuk szervezését és ellenőrzését az óvodavezető helyettesre.
4.1.5. A kiadmányozás eljárásrendje

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ-ben
meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog az
ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog jogosultja az óvoda
vezetője.
Az óvodavezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot
visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog átruházása
nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelősségét. Az óvoda vezetője
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külön utasításban vagy szabályzatban kiadmányozási jogot biztosíthat ügyintézőnek és
vezetőnek is.
Az óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében:












az óvoda működését megállapító szabályzatokat, vezetői intézkedéseket,
az intézmény nevében kiadott leveleket,
a szakigazgatási és szakhatósági szervek, a központi államigazgatási szervek területi
szervei részére címzett iratokat,
a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések
iratait,
óvodai beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések
dokumentumait,
az intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat,
az előirányzat-módosításokat,
mindazon iratokat, melyek az óvoda egészét érintik,
a helyi és országgyűlési képviselők megkeresésével összefüggő iratokat,
a rendszeres statisztikai jelentéseket,
mindazokat az iratokat, amelyekben a kiadmányozás jogát magának tartotta fenn.

Az óvodavezető- helyettes kiadmányozza:



a megkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valamint egyéb
kiadmányokat, amennyiben azok kiadmányozását az óvodavezető nem tartotta fenn, és
arra más nem kapott felhatalmazást,
a feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra adandó
válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedéseket, megkereséseket,
amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott
felhatalmazást

4.2. Az óvodavezető - helyettes
Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az
általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető helyettes
munkaköri leírását az intézményvezető készíti el.
 Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat.
 A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység
irányításában.
 Közvetlenül szervezi és irányítja a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak, a
munkáját.
Óvodavezető-helyettes
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Kötelező óraszáma: heti 24 óra.
Az intézményvezető nevezi ki határozatlan időre, teljes mértékben tájékozott az óvoda
ügyeiről, az óvodavezető akadályoztatása esetén ellátja a vezetői teendőket ez esetben
felelőssége teljesen azonos a vezetőével.

4.2.1. feladatai:
- A Szülői Szervezettel való együttműködés, kapcsolat tartása.
- Helyettesítések szervezése.
- Szabadságolási terv elkészítése, szabadságok adminisztrálása.
- Térítésmérséklési feladatok ellátása.
- Gyermekvédelmi munka ellátása, a megfelelő szervekkel együttműködés.
- Belső továbbképzések egy részének szervezése.
- Munkatársi értekezletek megtartása.
- Egészségügyi előírások ellenőrzése.
- a HACCP rendszer működtetéséért
- az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok
előkészítéséért,
- a gyermekbalesetek megelőzéséért,
- a pedagógusok éves beiskolázási tervének előkészítéséért.
Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg.
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre.
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed:
 a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására
 a belső ellenőrzések tapasztalataira
 az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére
Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli
az intézményt külső szervek előtt.
Kiadmányozási joga: jelen szabályzat rendelkezései alapján

4.3. Gazdasági vezető:
Az intézménynek, helyben nincs gazdasági vezetője. A Református gimnázium által
alkalmazott gazdasági vezető látja el könyvelési, bérgazdálkodási feladatokat.
Állandó a kapcsolattartás, plusz hetente jár át átbeszélni a teendőket.

4.3.1. Feladatai:
-

Teljes körű pénzügyi és könyvviteli szolgáltatást végez.
Elkészíti az Óvoda normatíva igényléseit, elszámolását.
Év közben folyamatosan egyezteti a könyveléseket.
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-

-

Év végén zárlati könyvelési feladatokat lát el.
Elkészíti az intézmény költségvetését, beszámolóját.
Az intézmény éves költségvetését legkésőbb a tárgyév január 20. napjáig az
óvodavezetővel elkészíti.
A költségvetést a fenntartó testület gazdasági bizottsága elé be kell nyújtania.
A költségvetési beszámolóját legkésőbb a tárgyévet követő március 20. napjáig
el kell készítenie és a fenntartó testület számvizsgáló bizottságához be kell
nyújtania.
Folyamatosan tájékoztatja a Fenntartót az intézmények pénzügyi helyzetéről.

4.4. Szakmai munkaközösség vezetők
A nevelőtestület a szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját
tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választ, akit az
intézményvezető bíz meg egy nevelési évre a feladatok ellátásával, – a megbízás
meghosszabbítható legfeljebb öt évre - aminek tényét az óvoda éves munkaterve rögzíti.
Tevékenységét a vezető írásos megbízása alapján, munkaköri leírásuknak megfelelően végzik.
4.4.1. Feladatai:
 a szakmai munkaközösség, önálló, felelős vezetése
 a munkaközösség működési tervének elkészítése
 a működéshez szükséges feltételek biztosítása
 értekezletet összehívása, bemutató foglalkozások szervezése,
 az új módszerek, eszközök, elméleti és gyakorlati ismeretek közzététele
 a pedagógiai munka színvonalának emelése
4.4.2. Jogai:
 ellenőrzi és jóváhagyásra javasolja (vagy nem javasolja) a munkaközösségi tagok PP hez igazodó éves ütemtervét,
 javaslatot tesz a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására,
kitüntetésére, átsorolásra
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre.
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed:
 a munkaközösség éves munkájáról szóló írásbeli értékelés elkészítésére
 az éves munkatervben átruházott ellenőrzési feladatok elvégzésére
Képviseleti joga:
 A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény
vezetősége felé, és az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken.
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5. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült
feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik:
Az alkalmazotti közösség, ezen belül:
 a nevelőtestület- óvodapedagógusok
 a szakmai munkaközösség
 a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák, gondnok, óvodatitkár,
rendszergazda, takarító, pedagógiai asszisztens
Az intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott
képviselők közreműködésével – az óvodavezető fogja össze.
A kapcsolattartás formái:
 értekezletek
 megbeszélések
 rendezvények
A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és
véleményezési, javaslattételi jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt
meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

5.1. Alkalmazotti közösség

Az intézmény dolgozói alkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket
és jogaikat a munka törvénykönyve szabályozza. Az alkalmazottak egy része nevelő-oktató
munkát végző óvodapedagógus, a többi dolgozó a nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítő más alkalmazott. Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott
valamennyi alkalmazott tagja.
„Református közoktatási intézmény alkalmazottjára a vonatkozó állami és egyházi
jogszabályok egyaránt érvényesek”./ 47.§ Ref.Egyh,Köz.okt.t./
„Az intézmény minden alkalmazottjának − tekintet nélkül arra, hogy milyen vallású és
milyen munkakörben dolgozik − figyelembe kell vennie, hogy református keresztyén
közösség munkatársa, és köteles megjelenésével, megnyilatkozásaival, valamint
életvitelével segíteni az ifjúság evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését”./ 48.§
Ref.Egyh,Köz.okt.t./
„A kollektív illetve munkavállalói szerződésben, vagy az alkalmazottakkal kötött
munkaszerződésben rögzíteni kell, hogy az intézmény alapító okiratában, pedagógiai
programjában, vagy az e törvény 44.,48., illetve az 53. §-ában foglaltak megszegése
rendkívüli felmondási ok.”/54.§ (1.) Ref.Egyh,Köz.okt.t./
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„Azokban az intézményekben, ahol a Zsinat ajánlására a nevelőtestület magára nézve
kötelezően etikai kódexet fogadott el, az alkalmazottakkal kötött munkaszerződésben
rögzíteni kell, hogy az etikai kódexben foglaltak megszegése rendkívüli felmondási ok.” /54.§
(2.) Ref.Egyh,Köz.okt.t./

5.1.1. Az alkalmazotti közösség jogai

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi,
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a
rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.
A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken
kívül az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat
az óvoda minden alkalmazottja és közössége. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a
döntés előkészítés során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell.
Egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott
kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az
intézkedéssel ténylegesen egyetért.
A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog,
amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes
felelősséggel egy személyben – testületi jogkör esetén a testület egyszerű többség (50%+1fő)
alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van.
A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos
álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.
Az alkalmazotti közösség tagjainak részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírások
szabályozzák.

5. 2. A nevelőtestület
Nevelőtestület tagjai az intézményben alkalmazottként foglalkoztatott óvodapedagógusok. A
jogszabályok szerint részt vesznek az intézmény működésével kapcsolatos szabályzatok
előkészítésében, véleményezik azokat, javaslatot tesznek a szakmai pénzeszközök, saját
bevételek felhasználására, szakmai munkaközösségek létrehozására, működtetésére.
Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben alkalmazotti jogviszony,
munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel
rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak
közössége alkotja. A nevelőtestület határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi
munkáját. A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket, a köznevelési törvény
és végrehajtási rendeletei, a munka törvénykönyve szabályozza.
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A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező
testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó
szerve, törvényben továbbá az e szabályzatban meghatározott kérdésekben és más
jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel
rendelkezik.

5.2.1. A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét az Nkt. 70. §.§(2), valamint annak végrehajtási rendelete határozza meg.
A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt
érintő ügyben.
5.2.2. A nevelőtestület döntési jogköre:
a) a pedagógiai program elfogadása,
b) az SZMSZ elfogadása,
c) az éves munkaterv elfogadása,
d) az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,
e) a továbbképzési program elfogadása,
f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
g) a házirend elfogadása,
j) az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítása,
k) jogszabályban meghatározott más ügyekben
5.2.3. A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos
rendelkezések
A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és szükség szerint rendkívüli értekezletet tart.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak
megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint az óvoda vezetője
szükségesnek látják. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási időn kívül a
kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell összehívni.
A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a
pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni 8 napon belül akkor is, ha azt a Szülői
Szervezet kezdeményezte, annak eldöntéséért, hogy a nevelőtestület a kezdeményezést
elfogadja e.
Az óvoda rendes nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott
napirenddel és időponttal az intézmény vezetője hívja össze.
A nevelőtestületi értekezletet az intézményvezető készíti elő. A nevelőtestület írásos
előterjesztés alapján tárgyalja
 a pedagógiai program,
 az SZMSZ,
 a házirend,
 a munkaterv,
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 az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés,
 a beszámoló
elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az intézményvezető az előterjesztés írásos
anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc nappal átadja a nevelőtestület
tagjainak.
A nevelőtestületi értekezlet levezetését az intézményvezető, akadályoztatása esetén a
helyettes látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ.
Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség
keletkezik, a határozatot az intézményvezető szavazata dönti el.
A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat
nevelési évenként sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni (határozatok tára).
A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv
készül, mely tartalmazza:
 a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, a jegyzőkönyvezető és hitelesítők nevét
 a jelenlévők nevét, számát
 az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét
 a meghívottak nevét
 a jelenlévők hozzászólását
 a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását
 a határozat elfogadásának szavazási arányát
A jegyzőkönyvet az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni.
A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestületi tagok közül
két hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat rögzítő jelenléti
ívet, melyet a jegyzőkönyvet aláírók hitelesítenek.
A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit és
határozatait - kivéve jogszabályban meghatározott titkos szavazás esetén – nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a
nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatképességéhez
az óvodában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges.
A nevelőtestület véleményét írásba foglalja, mely tartalmazza a szakmai munkaközösség
véleményét is.
Az intézmény vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések támogatásáról (vagy
elutasításáról) a nevelőtestület titkos szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt
szavazással hozza.
5.2.4. A nevelőtestület tagjai:
5.2.4.1 Az óvodapedagógusok
Óvodapedagógusok:
Kötelező óraszámuk: heti 32 óra.
Elvárás a példamutató magánélet, keresztyén magatartás, gyermekekkel való bánásmód.
„A pedagógus kötelessége, hogy hivatásához és fogadalmához híven a lehető
leghatékonyabban segítse a reá bízott növendékek szellemi-lelki-testi fejlődését, Istenhez
hűséges, egyházával és hazájával szemben elkötelezett, tevékeny keresztyén életre jutását;
tartsa meg a munkájával kapcsolatos fenntartói és intézményvezetői előírásokat, valamint
35

intézménye tanulmányi- és munkarendjét; működjék együtt vezetőivel, munkatársaival és
növendékei szüleivel.”/44.§./
Képezze magát szaktudományaiban, a neveléstudományban, szaktárgyai tanításának
módszertanában és mindazon területeken, amelyek segíthetik abban, hogy hatékonyabban
munkálkodhassék az intézmény céljainak megvalósításáért.
„Pedagógus munkakörben elsősorban olyan református vagy evangélikus vallású egyháztagot
kell alkalmazni, aki életével és munkájával vállalja az intézmény céljait, előírt végzettségű, és
a munkakörével kapcsolatos feladatok ellátására alkalmas. Ilyen pályázó hiányában
alkalmazható az egyéb követelményeknek eleget tevő más vallású pedagógus is, amennyiben
vállalja az intézmény szellemiségét és értékrendjét.”/50§.Ref.Egyh,Köz.okt.t./
„A pedagógus − hivatásának gyakorlása közben és magánéletében − egyházához és hazájához
való hűségével, feddhetetlen életmódjával, vallásának gyakorlásával mutasson példát.”/53.§/
Munkájukat a jogszabályokban és a munkaköri leírásban előírtak szerint, az intézmény
pedagógiai programja szellemében, a belső szabályzatok betartásával végzik, a munkarendnek
megfelelően. Együttműködnek a pedagógiai szakszolgálat,
Szakértői bizottság dolgozóival /logopédus, fejlesztő pedagógus /.
Együttműködnek a gyülekezettel, a református hitoktatóval.
Felelősséggel tartoznak a gyermekek testi, szellemi, lelki-keresztyén fejlődéséért,
munkájuk színvonalas végzéséért.
Jó kapcsolatot alakítanak a családdal, rendszeresen informálják gyermekükkel kapcsolatos
óvodai eredményekről.
Tervezettnek megfelelően továbbképzéseken vesznek részt.
Felettük az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Jogszabályokban
megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő
jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. Csoportonként két óvodapedagógus dolgozik heti
váltásban. Közvetlen felettese az óvodavezető.
Létszám: 8 fő
Heti kötelező óraszám: 32 óra, heti munkaidő 40 óra.
Délelőtti beosztás:
Hétfőtől- csütörtökig: 13.30 -ig.
Pénteken a kötelező óraszám befejezése 30 perccel megrövidül.
Előzetes beosztás, ill. a dolgozóval történt egyeztetés alapján az óvodapedagógusok között
váltakozva kerül sor a reggel ½ 7-7óra közötti ügyeletre / hetenkénti váltásban /.
Délutáni beosztás:
Hétfőtől- csütörtökig: 10-16.30-ig.
A délutáni ügyeletet tartó óvodapedagógus: 17-ig dolgozik, szintén heti váltásban.
Pénteken a kötelező óraszám kezdése 30 perccel megrövidül.
Feladata: Az Nkt. 62. § (1) bekezdésében megfogalmazottakon túl:
 Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos
pedagógiai feladatokat.
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Az érvényes intézményi pedagógiai programnak, a munkaközösség vezetők
iránymutatásainak megfelelően, felelősséggel és önállóan, saját módszerei és a
munkaközösség - vezető által ellenőrzött, valamint a vezető által augusztus 30-ig
jóváhagyott saját ütemterve szerint nevel.
Az éves ütemtervben leírt foglalkozások megtartása kötelező.
Szakmai autonómiája, hogy a szakmai munkaközösség által megfogalmazott és a
nevelőtestület által elfogadott ütemtervi kereteken felül szabadon választja meg a
foglalkozásokhoz a módszereket és szakmai anyagot.
Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek
értékelési rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a
gyermekeket és azt kérésre, ismerteti a szülőkkel.
Menedzseli a tehetséges gyermekeket. Ha erre valamilyen oknál fogva nem képes, ezt
megbeszéli az intézményvezetővel.
Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására.
Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt
és az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek.
Csoportjában működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert.
Csoportjában elvégzi az egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel
kapcsolatos feladatokat.
Munkájához szükséges ismeretek megszerzését folyamatos önképzéssel gazdagítja.
Adminisztrációs tevékenységéhez az informatikai eszközök használatának képességét
folyamatosan fejleszti.
A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat
megfelelően alkalmazza.

Adminisztratív teendők ellátása:
 minden foglalkozásról a csoportnapló vezetése
 a felvételi és hiányzási napló naprakész vezetése
 a gyermekek hiányzásainak igazolására szóló bizonylatok dokumentálása
 vezeti a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációt, a gyermek anamnézisét,
valamint a testi (látás, hallás, mozgás), szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi
fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre részleteiben
lebontva az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően
 a mérések adatainak vezetése, elemzése
 az intézményvezetés vagy a munkaközösség-vezető kérésére szociometriai,
pedagógiai felmérések elvégzése és összegezése
 statisztikák határidőre történő elkészítése
 a gyermek, szülőjének írásbeli nyilatkozatát beszerzi minden olyan óvodai, döntéshez,
amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul
 szülői értekezleteken jegyzőkönyvet készít
 az intézményvezetőnek előkészíti a tankötelezettség megállapításához szükséges
szakvéleményt

37

Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló
feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki.
Beszámolási kötelezettsége: Év végén az egész éves teljesítményét kell értékelnie írásban a
nevelőtestületnek.
5.2.4.2. Óvodapszichológus /Lehetőség van rá - 2013. 09. 01.-től/

Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Jogszabályokban
megfogalmazott és saját területét érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő jogkörrel
rendelkezik. Közvetlen felettese az óvodavezető.
Létszám: 0.5 fő
Feladata:



elsősorban preventív munkát végez,
a szakszerű pszichológiai szűrővizsgálat, a valamilyen szempontból veszélyeztetett,
beilleszkedési zavarokkal, pszichés rendellenességekkel, teljesítményzavarral küzdő
magatartásproblémával, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek esetében,
 személyesen, a konkrét gyermek konkrét szükségleteinek, belülről motivált
érdeklődésének s természetes aktivitásának értőn figyelése, egész személyiségének
elfogadása és indirekt irányítása,
 a munkatársi együttműködés, a nevelési helyzet- és esetmegoldások folyamatos
egyeztetése, szükség és igény szerin.
Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló
feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki.
Beszámolási kötelezettsége: Év végén az egész éves teljesítményét kell értékelnie írásban a
nevelőtestületnek.

5.3. A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók közössége
5.3.1. Dajkák
Munkaidejük: heti: 40 óra
Felettük az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Jogszabályokban
megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő
jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. Közvetlen felettesük az óvoda vezető-helyettese.
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A gyermekekkel való kapcsolatteremtésben, bánásmódban keresztyén erkölcsnek megfelelő
példamutatással járnak el, ezt a magánéletük is tükrözze.
Munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak szerint az óvodavezető, és a csoport
óvodapedagógusainak irányításával végzik.
Feladatuk:
A nevelőmunka segítésén túl a gondozási teendők segítése, takarítás, udvarrendezés, játékok
megfelelő állapotban tisztántartása.
Kötelesek igény szerint az óvoda, a csoport értekezletein és egyéb rendezvényein részt venni,
segíteni azokat.
Felelősek:
Az óvoda, a csoportjuk és ahhoz tartozó helyiségek, az óvoda udvarának rendjéért,
tisztaságáért, vagyonvédelemmel, munkavédelemmel, balesetvédelemmel, tűzvédelemmel
kapcsolatos előírások és más belső szabályzatok betartásáért.
Létszám: 4 fő
Technikai dolgozók /dajkák/ munkaidő beosztása :
Délelőtt: 6-14 -ig,
Délután: 9.30-17.30-ig
Feladata:
 Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket.
közreműködik a gyermek egész napi gondozásában a környezet rendjének,
tisztaságának megteremtésében. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket, kisebb baleseteknél elsősegélyt nyújt.
 A biztonságos játék feltételeinek megteremtése, - a játékeszközök kezelése,
tisztántartása, - baleset és fertőzésveszély elkerülése
 Munkáját a gyermek óvodai napirendjéhez igazodva az óvónők irányítása mellett
szervezi és végzi.
 Segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában.
 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek
kiosztásában, az edények leszedésében.
 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a
gyermekek jelének figyelembevételével.
 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt.
 A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében
közreműködik, az óvónő útmutatásait követve.
 A gyermek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.
 Segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását.
 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre.
 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.
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A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz.

Szakmai követelmények:
Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és
beszédmintájával hat az óvodás gyermekek fejlődésére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt,
kapcsolataira a tapintat, az elfogadás jellemző. A tudomására jutott pedagógiai információkat
titokként kezeli. A technikai dolgozók a gyermekekről a szülőknek tájékoztatást nem
adhatnak. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz
irányítja.
Minden csoportba egy dajka van beosztva. A délelőtt dolgozó- két egymás mellett levő
csoport ellátását, kiszolgálását biztosítja. A délután dolgozó hasonló feladatokkal szintén két
csoport ellátását végzi. Műszakcserét nagyon indokolt esetekben csak a vezető - helyettes
engedélyével lehet végrehajtani.
Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, továbbá a csoport
textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a csoport
törésnaplóját.
Beszámolási kötelezettsége szóban nevelési évzáró értekezleten.
5.3.2. Óvodatitkár (2013. 09. 01.-től)

Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A nevelőtestülettől és
a dajkák közösségétől elkülönült feladattal rendelkező alkalmazott, akinek feladata elsősorban
az intézmény adminisztrációs adat és iratkezelési feladatainak elvégzése, a rendeltetésszerű
működéséhez szolgáló feltételek biztosítása a vezető egyszemélyi utasításai alapján. Saját
területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Közvetlen
felettese az óvodavezető.
Létszám: 1 fő
Óvodatitkár munkaidő beosztása:
 ............................ -ig tart.
Feladata:
 Gyermekenkénti és csoportonkénti nyilvántartást vezet.
 Elkészíti a rovat elszámolást, a számlákat tételesen bekönyveli, vezeti az
elszámolásokat.
 Felelősséggel vezeti a munka és védőruha-nyilvántartást, az anyagszámadási füzetet, a
szakmai anyagok nyilvántartását.
 Elvégzi a vagyonkezeléssel járó munkálatokat, leltározást, selejtezés előkészítést, stb.
 Az óvodára érvényes rendeleteket, utasításokat betűrendes mutatóba bejegyzi.
 Előkészíti a vezető részére a felvétellel, kilépéssel kapcsolatos adminisztrációt,
szabadság-nyilvántartást, szükség szerint végzi a postázást.
 A baleseti jelentéseket a vezető utasítása szerint határidőre elkészíti, elpostázza.
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A vezető utasítása szerint a hiányzásjelentést, a helyettesítési elszámolásokat határidőre
elkészíti.
Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő
betartását.
Vezeti a vezető utasítása szerint a személyi nyilvántartólapokat.
Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor
ellenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek.
Személyi anyagokat rendezi az intézményvezető utasítása alapján.
Irattári selejtezést végez.
A vezető utasítása szerint intézi és nyilvántartja a pedagógus-igazolványokat.
Közreműködik a személyzeti és munkaügyi ügyintézésben.
Ebéd, és egyéb térítési díjak beszedése. A befolyt összeget a szabályzatokban leírt
rendelkezéseknek megfelelően kezeli.
Vezeti a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit.

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. Anyagi felelősséggel
tartozik az általa kezelt készpénzt illetőleg.
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed:
 a térítési díjak kezelésére
 az ügyiratok vezetésének kezelésére
5.3.3. Gondozónő és takarító 2013. 09. 01.-től
Létszám: 1 fő
Jogállása
 Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja.
 Közvetlen felettese a vezető- helyettes.
A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a takarító részben önálló munkával,
részben az óvodavezető-helyettes iránymutatása alapján végzi.
Munkaidő beosztása: napi 8 óra
Délelőtt: .............................
Délután: ...............................
 Munkaidejét- feladatától függően – előzetes megbeszélés alapján, a munkaköri
leírásban rögzített osztott és folyamatos időben is végezheti. Ha az intézmény érdeke
úgy kívánja, munkaidejét folyamatosan is köteles letölteni.
Általános feladatok
Ellátja a takarítási feladatokat.
Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi.
Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény nevelési jellegét, ennek megfelelően
teremt kapcsolatot a gyermekekkel, szülőkkel.
Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat a munkaköri
leírásában meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva ellássa:
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A naponta keletkező szemetet szelektív tárolóba helyezi.
A szőnyegeket naponta porszívózza.
A bútorokat naponta portalanítja, az asztalokat fertőtleníti.
A helyiségekben naponta a takarítás ideje alatt szellőztetést végez.
A csoportszobákat és a folyosókat, valamint a mellékhelyiségeket (gyermek
mosdó, öltöző, felnőtt mosdó öltöző, irodák, nevelői szoba stb.) naponta
tisztítószeres, fertőtlenítős bő vízzel felmossa.
Gondoskodik a felnőtt mosdók eszközeinek tisztán tartásáról, előkészíti a higiéniai
eszközöket.
Havonta egyszer nagytakarítja a szobai berendezéseket.
Ápolja, locsolja az udvar növényzetét.
Tisztán tartja az óvoda előtt a járdát.
Gondozza a folyosón és az irodákban található növényzetet.
Rendben tartja, takarítja az udvart.
stb.

Alkalmanként jelentkező feladatok:
Az intézmény nyitása, zárása hétvégi rendezvény esetén, a rendezvény során érintett
munkaterület soron kívüli takarítása. Ezen feladatokat, az intézményvezető- helyettes külön
utasítása nélkül ellátja. A rendezvényeket követően, részvétel az eredeti rend
visszaállításában.
Köteles minden hónap első munkanapján jelezni a takarítási feladataihoz szükséges eszközök,
vegyszerek, tisztítószerek mennyiségi szükségletét.
Felelőssége kiterjed:
 a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos
tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek
illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek.
 köteles a ....................... található „Hibabejelentő füzetbe” beírni, ha a munkaterületén
karbantartást igénylő állapotot észlel.
 munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára való felügyeletre
 munkaterületéhez tartozó helyiség zárásáról való gondoskodásra
A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.
Beszámolási kötelezettsége: évente egyszer szóban az óvodavezető-helyettes felé.
5.3.4. Pedagógiai asszisztens 2013. 09. 01.-től
Felettük az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkáját a vezető
helyettes által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos
jogszabályok szellemében, az SZMSZ és munkaköri leírása alapján végzi.
Jogállása
 Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja.
 Közvetlen felettese a vezető- helyettes.
 A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat jogállásától függően az
óvodapedagógus iránymutatása alapján végzi.
Létszám: 1 fő
Beosztása, munkaideje: napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye szerint.
42

Főbb tevékenységek:
 Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése:
 Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása
szerint.
 A foglalkozásokon az óvónő irányításával segíti az csoportban folyó munkát, az
eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek
eszközeinek előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy
megfelelően tudjanak dolgozni.
 Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a
gyermekek étkezésére.
 Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában.
 Játékfoglalkozásokat önállóan tart.
 Az udvaron a levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari
rend megtartásában, játékot kezdeményez.
 A délutáni pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban
tartja, előkészíti a következő napokra.
 Segít a gyermekek hazabocsátásánál.
 Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez.
 A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a
gyermekekkel gyakorolja.
Felelőssége:
 kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, a gondjára bízott gyermekek testi
épségéért teljes körű felelősséggel tartozik.
Beszámolási kötelezettsége: évente egyszer szóban az óvodavezető-helyettes felé.
5.3.5. Rendszergazda 2013.09.01.
Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Tevékenységét az
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Munkaköri leírását az intézményvezető
készíti el.
Létszám: 1 fő
Munkaidő beosztása:
Naponta: ........................
Az általános rendszergazda feladatok az alábbiak:









új programok installálása, beállítása;
rendszeres vírusellenőrzés és mentés;
hibafelderítés, hibaelhárítás
kapcsolattartás a szervízelő szakemberekkel, meghibásodott gépek el és
visszaszállításának megszervezése, munkanapló vezetése, az elvégzett munka
ellenőrzése;
hálózati szabályzat készítése, a munkatársak felhasználói jogosultságának
meghatározása, beállítása, a beállítások karbantartása, könyvtárstruktúra kialakítása;
a helyi hálózati szerver rendszeres ellenőrzésének és üzemeltetésének biztosítása;
biztonsági mentések készítése, archiválások;
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a hálózat hatékony üzemeltetése, az állandó működőképes állapot fenntartása, a
szünetmentes áramforrás üzemkészségének biztosítása
Webes megjelenés aktualizálása;
a belső és külső levelezőrendszer működtetése, postamesteri feladatok ellátása
telepített szoftverek átvizsgálása,
ideiglenes tároló könyvtárak (temp) ürítése,
rendszernaplók átvizsgálása,
víruskeresési naplók átvizsgálása,
ha van egyéb naplók vizsgálata,
portalanítás,
kábelek ellenőrzése,
a számítógépek és egyéb hardver eszközök megfelelő működésének rendszeres
ellenőrzése, üzemeltetésének biztosítása;
a Webről származó információk (pályázatok, rendeletek, jogszabályváltozások,
oktatási segédanyagok stb.) letöltése és publikálása az érintettek felé az éves
munkatervben meghatározott felelősi rendszer alapján;
hardver beszerzések intézése;
szoftver beszerzéseknél a szoftver véleményezése;
meglévő szoftverek nyilvántartása;
kollégák segítése a multimédiás eszközök használatában;
leltárkészítés a munkahelyen lévő gépekről, valamint a hozzájuk tartozó
programokról;
részvétel a selejtezésben;
dokumentálás (pl.:licencszerződések, karbantartások stb.)

Együttműködik a vezetővel a hálózaton működtetett szoftvereknek megfelelően - adatbázis
kezelő, levelező, nyilvántartó programok stb. kezelésében, elvégzi azok karbantartását.
Ha új feladatok, igények keletkeznek, rálát annak fejlesztési lehetőségeire, segít a döntés
előkészítésében.
Segíti az elektronikus iratkezelés intézményi eljárásrendjének elkészítését és működtetését.
Felelőssége kiterjed: a számítógépek, az azok közti hálózat, valamint a számítógépekre
telepített, illetve telepítendő szoftverek helyes működésére, az esetleges problémák
felmerülésekor a vírusvédelemre, az óvodán belüli internetkapcsolat zavartalan működésére.
Beszámolási kötelezettsége: évente egyszer írásban az óvodavezető felé

5.3.6. Technikai dolgozó, Karbantartó /Gondnok 2013.09.01-től/
Munkaideje: heti 20 óra
Munkája a munkaköri leírásban foglaltak szerint az óvodavezető, és az óvodapedagógusok
irányításával végzi.
Feladata:
Az óvoda udvarának, játékeszközeinek rendben tartása, alkalmassá tétele a napi
játéktevékenységre, balesetveszély források megszüntetése, biztonságos környezet,
játékeszközök biztosítása, kisebb javítások elvégzése, udvar, és kert rendben tartása, utca
seprése, s egyéb feladatok elvégzése amivel, az óvodavezető megbízza.
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5.3.7. Szülői Szervezet
-

Működési rendjét önállóan határozza meg.
Véleményezi és egyetért az óvoda pedagógiai programjával, a házirendjével.
Közvetíti a szülők véleményét, álláspontját az óvodavezetés felé.
Tevékenyen, segítően részt vesz, szervezi az intézmény rendezvényeit, melyek
a nevelési feltételek anyagi javítását elősegítik.
A szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,
tisztségviselőinek megválasztásáról.
Minden olyan kérdésben, amely a jogszabályban rögzített, véleményezési,
egyetértési, javaslattevési, döntési jogkörét gyakorolja a szülői szervezet.
Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend elfogadásának folyamatában
A gyermekek jogainak érvényesítésével összefüggésben, az intézmény által
hozott döntések, intézkedések ellen benyújtott kérelmek elbírálásában.
A nevelési intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

5.3.8. A szakmai munkaközösség
A szakmai munkaközösségek az óvoda pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott
munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint
tevékenykednek. A munkaközösségek napi munkájuk során közvetlen kapcsolatot tartanak az
óvodavezető - helyettessel. Naponta egyeztetnek a helyettesítések és szakmai kérdések
tekintetében. Munkájukról a nevelési értekezleteken szóban beszámolnak, tájékoztatják az
egész nevelő testületet. A szakmai koncentrációt igénylő kérdésekben közvetlenül is
fordulhatnak kérdéseikkel a kapcsolódó munkaközösséghez. Összetett kérdés esetén a
munkaközösség vezetők az óvodavezető irányításával egyeztetnek. A kapcsolattartás szóban
és/vagy email-ben is történhet.

A szakmai munkaközösség feladata:
 a munkaközösség vezetőjének megválasztása vagy javaslattétel az intézmény
vezetőjének a munkaközösség-vezető személyére,
 a szakmai munkaközösségek az intézmény pedagógiai programja, munkaterve
valamint az adott közösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló
munkaterv szerint tevékenykednek,
 felméri és értékeli a gyermekek tudás és neveltségi szintjét,
 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése,
 az óvodai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,
 javaslatot tesznek a speciális irányok megválasztására,
 egységes követelményrendszer kialakítása: a gyermekek ismeretszintjének folyamos
ellenőrzése, mérése, értékelése,
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 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, véleményezése,
 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése,
 a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése,
felhasználása,
 segítségnyújtás a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések
elkészítéséhez,
 segítségnyújtás az éves munkaterv elkészítéséhez,
 fejlesztő munkához módszertani segítségnyújtás,
 javaslat a munkaközösség tagjának elismerésére, elmarasztalására,
 az intézményvezetői pályázatokhoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai
vélemény kialakítása,
 kiválasztja az óvodában használható módszertani könyveket,
 segítségnyújtás az óvodában folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez,
ellenőrzéséhez,
 segítségnyújtás a gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggő feladatok
végrehajtásához és a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja, valamint a tehetségfejlesztést
szolgáló feladatok minél eredményesebb megvalósításához,
 a pedagógusok szakmai munkájának támogatása,
 módszerek, eljárások segítése, megvalósítása, értékelése, valamint publikációk
közzététele a testületben.
Együttműködés, részvétel a pedagógusok munkájának segítésében
 A munkaközösség témájában közös tervező, elemző, értékelő tevékenység.
 Módszertani értekezletetek és gyakorlati napok közös szervezése.
 A szakirodalom figyelemmel kísérése, az új módszerek felkutatása, gyakorlatba
történő integrálása.
 A munkaközösség tagjai szakmai fejlődésének, továbbképzésének irányítása, a
megjelenő új szakirodalom tanulmányozása és felhasználása.
 A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, megírása, sikeres pályázat esetén annak
lebonyolítása és elszámolása,
A szakmai munkaközösség felelőssége, hogy a szakmai innovációk összhangban álljanak az
intézmény munkatervével, pedagógiai programjával.
Kapcsolattartás rendje:
 Az intézményvezető szóbeli tájékoztatása meghatározott időközönként a
munkaközösség tevékenységéről.
 Írásban beszámoló, összefoglaló elemzés, értékelés, készítése a nevelőtestület számára
az éves feladatterv teljesítéséről, az elvégzett fejlesztési folyamatról.
A szakmai munkaközösségek együttműködésének rendje
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a munkaközösségek tagjainak munkakapcsolata folyamatos,
nevelési évenként minimum négy alkalommal (a nevelési év tervezése, a félév
értékelése, a nevelési év értékelése, valamint az éves feladatok szervezése) értekezletet
tartanak,
a kapcsolattartásban egyre növekvő szerepet kell adni az e-mailes információnak és
kommunikációnak.
A szakmai koncentrációt igénylő kérdésekben közös értekezletek megtartása, közös
javaslatok megfogalmazása.

5.3.9. Minőségfejlesztési csoport

A minőségfejlesztési team szervezeti céljára, feladataira vonatkozó rendelkezések az
intézményi minőségirányítási programban találhatók. Vezetője beszámolási kötelezettséggel
tartozik az intézményvezetője felé.

6. A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái
6.1. Szülői Szervezet
-

Működési rendjét önállóan határozza meg.
Véleményezi az óvoda pedagógiai programját, a házirendet.
Közvetíti a szülők véleményét, álláspontját az óvodavezetés felé.
Tevékenyen, segítően részt vesz, szervezi az intézmény rendezvényeit, melyek
a nevelési feltételek anyagi javítását elősegítik.
A szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, működési rendjéről,
munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról.
Minden olyan kérdésben, amely a jogszabályban rögzített, véleményezési,
egyetértési, javaslattevési, döntési jogkörét gyakorolja a szülői szervezet.
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor, illetve elfogadásának
folyamatában
Házirend, munkarend elfogadásakor.
A gyermekek jogainak érvényesítésével összefüggésben, az intézmény által
hozott döntések, intézkedések ellen benyújtott kérelmek elbírálásában.
A nevelési intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Az óvodai szintű szülői szervezettel való együttműködés szervezése az intézmény
vezetőjének feladata. Az intézményvezető és a szülői szervezet elnöke az együttműködés
tartalmát és formáját az éves munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának
egyeztetésével állapítják meg. A szülői szervezet működésének feltételeiről az
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intézményvezető gondoskodik. A szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban és a
jelen Szabályzatban meghatározott eseteken túl a házirend is tartalmazza.
A szülők az Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői
szervezetet. A szülői szervezet saját SZMSZ-éről, ügyrendjéről, munkatervének
elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről saját maga dönt.

6.2. A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási rendje
Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjével az intézményvezető,
- a csoportszintű ügyekben a csoport szülői szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus, - valamint az óvodapedagógus kompetenciáját meghaladó ügyekben az óvodavezető helyettes
tart kapcsolatot.
A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak
tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van.
Ha a szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított, vagy
a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a vélemény és a javaslat
előterjesztéséről – 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásával – az
óvodavezető gondoskodik. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal
korábbi átadásával történhet.
Az intézmény vezetője a szülői szervezet elnökét legalább félévente tájékoztatja az
intézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről.
A csoportszintű ügyekben a csoport szülői szervezetének képviselőjével az óvodapedagógus
tart kapcsolatot. Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezetének képviselőjét havonta
tájékoztatja.
A szülői szervezet részére érkezett iratokat az óvodatitkár bontatlanul köteles átadni az
érdekeltnek. Az iratkezelés az érdekelt kezdeményezésére történik.
6.2.1. A szülői szervezet részére biztosított jogok
Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet számára biztosítsa azokat a
dokumentumokat, információkat, így különösen, hogy a szülői szervezet élhessen a vélemény
nyilvánítási, javaslattevő jogával, ennek keretében véleményt nyilváníthasson, javaslatot
tehessen az alábbi esetekben:









az SZMSZ elfogadásakor
a működés rendje, a gyermekek fogadása
a vezetők intézményben való benntartózkodása
belépés és benntartózkodás rendje, azok részére, akik nem állnak jogviszonyban
óvodával
a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módja,
külső kapcsolatok rendszere, formája, módja
az ünnepélyek, megemlékezések rendje
rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás

az
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az adatkezelési szabályzat elfogadásakor gyermekeik személyes adatainak kezelésével
kapcsolatban
a házirend elfogadásakor
a szülőket anyagilag is érintő ügyekben
a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben
a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában
az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában
a munkatervnek a szülőket is érintő részében
a hit és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában
vezetői pályázatnál
az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával,
nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával,
vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan.

Élhessen kezdeményezési és javaslattételi jogával, azaz kezdeményezhesse:
 óvodaszék létrehozását, és delegálhassa a szülők képviselőjét,
 nevelőtestület összehívását,
 egyes kérdésekben az érdemi válaszadást;
Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítéséhez.
Egyéb jogával, így
 figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka
eredményességét
 képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában
 ha a szülői szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékozódni
kíván, a kérést az óvodavezetőhöz kell címezni
 a tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban vagy írásban, a szóbeli
tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni a szülői
szervezet képviselőjének
 a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek nagyobb
csoportját érintő ügyek - a gyermekek nagyobb csoportját a házirend határozza meg nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő tárgyalásánál, a meghívásról az
óvodavezetőnek kell gondoskodnia.
 ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka
eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető
gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének
részvételével megtárgyalja.
A szülő szervezet képviselői minden értekezlet után kötelesek a következő csoportos szülői
értekezleten beszámolni a mindenkit érintő információkról.
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A szülő szervezet feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az óvoda helyiségeit,
berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az óvoda működését.
6.2.2. A szülői szervezet vezetőjének feladata




a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló
időn belül gyakorolja,
megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a
szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek
a szülői szervezet jogszabályban meghatározott véleményezési és javaslattevő
jogkörének eseteiben eljárva köteles írásban nyilatkozni

6.2.3. A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái


szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői szervezet
vezetőjével
 közreműködés az előterjesztések, illetve jogkörgyakorláshoz szükséges tájékoztatók
elkészítésében
 munkatervek egymás részére történő megküldése
 értekezletek, ülések
 szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre
 a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet ülésére
 írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkörébe tartozó
ügyekről egymás írásbeli tájékoztatása a jogkör gyakorlásokhoz
 azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet
jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok)
 a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek
 a szülői szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása
A szülői szervezet aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségüket a szülői szervezet
szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, melyet a szülői szervezet köteles
nyilvánosságra hozni.
Az együttműködés és kapcsolattartás során a vezetők feladata, hogy az óvodai Szülői
Szervezet jogainak gyakorlásához szükséges:
 Információs bázis megadása (az intézmény nyilvános dokumentumai, az intézmény
működésével kapcsolatos irat), a hozzáférés biztosítása.
 Közvetlenül rendelkezésre bocsássa azokat a dokumentumokat, melyek az óvoda
Szülői Szervezet jogainak gyakorlásához szükségesek.
 Óvodán belül megfelelő helység, szükséges berendezés biztosítása.
Az óvodai Szülői Szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály, és az óvoda belső
szabályzataiban megadott jogosítványaival, jogainak gyakorlásával
 segítse az intézmény hatékony működését
 támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét
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véleményezze az óvoda tevékenységének eredményességét

A szülők szóbeli tájékoztatása
Az intézmény a köznevelési törvénynek megfelelően a gyermekekről a nevelési év során
folyamatos szóbeli tájékoztatást ad. Ez lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos
tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik.
Szülői értekezletek rendje:
- Tájékoztató szülői értekezlet az új szülőknek
- Tanévnyitó szülői értekezlet
- Beiskolázási szülői értekezlet
- Tanévzáró szülői értekezlet
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az óvónő és a szülői szervezet
képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására.
Fogadóórák rendje: Az óvoda házirendjében szabályozott.

A csoportok saját üzenő táblával rendelkeznek, melyen tájékoztatják a szülőket az óvónők,
vezető, logopédus, és gyermekvédelmi felelős személyéről és fogadóórájáról. Ezen kívül ez a
tábla szolgál az aktuális információk közlésére is.
A bejáratnál elhelyezett központi faliújságokon mindenki számára érdekes és aktuális
ismeretterjesztő információkat teszünk közzé. (színház, kiállítás, sportesemény…)

7. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja. a rendszeres
egészségügyi felügyelet és a gyermekvédelmi feladatok ellátásának
rendje
Az intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális
ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn
más intézményekkel, szervezetekkel.

7. 1. Az óvoda külső kapcsolatai
Kapcsolatban áll a bölcsődével, a város más óvodáival, az általános iskolákkal, a
Pedagógiai szakszolgálattal, a Református Pedagógiai Szakszolgálattal, a Pest megyei
Művelődési Házzal, Egészségügyi ellátókkal, más Református óvodákkal, az Idősek
Otthonával, a Leányfalui Református Öregek otthonával, a fenntartó egyházközséggel,
az intézményt támogató alapítvánnyal.
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7.1.1. Kapcsolat az egészségügyi szolgáltatóval
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője
Az óvoda gyermekorvosa, védőnője az évenkénti életkorhoz kötött szűrővizsgálatokat
elvégzi. Erről a védőnő előzetes tájékozódó látogatáskor tervet készít az
intézményvezetővel.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-egészségügyi
feladatokat végző szervezet, az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve végzi
a preventív munkát. A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat egyeztesse. Segíti az óvoda
pedagógiai programját képező testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási
függőség, a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának és a gyermeket,
veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzését. Az intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel
kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell
megtervezni a helyi pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében.
7.1.2. Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámügyi
Hivatallal
-

-

A kapcsolatot az intézményvezető helyettes végzi.
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében az
óvoda gyermekvédelmi megbízottja telefonon, írásban és személyes találkozások
keretében tartja a kapcsolatot a járási Gyermekjóléti Szolgálattal. Kölcsönösen
tájékoztatják egymást tapasztalataikról.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése telefonon és írásban, abban az esetben, ha az
 óvoda a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja,
eset megbeszélés – az óvoda részvételével a szolgálat felkérésére,
előadásokon, rendezvényeken való részvétel.
Az óvoda segítséget kér a Gyermekjóléti Szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető
okokat, pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, illetve a gyermekközösség
védelme érdekében indokolt.

7.1.3. Az óvoda és a fenntartó közötti kapcsolattartás rendje
Az óvoda folyamatos és zavartalan működése érdekében fontos és szükséges az
egyházközséggel és egyházkerülettel való folyamatos kapcsolattartás. Ennek biztosításáért az
óvodavezető a felelős.
Az óvoda pedagógiai munkájáról, gazdálkodásáról, a működése során történt legfontosabb
eseményekről beszámolót készít a fenntartó által meghatározott formában és
részletezettséggel.
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Az óvodavezető köteles az óvoda gazdálkodását, működését érintő valamennyi információt,
iratot a fenntartónak eljuttatni.
Az egyházi vagy állami részről kért adatszolgáltatások másolatait meg kell küldeni a
Magyarországi Református Egyház Zsinata Oktatási Osztályának / Ektv.36§ (1).
A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak
való megfelelés, illetve az intézmény érdekeinek képviselete.
A kapcsolattartás területei különösen:
 Az óvoda átszervezése, megszüntetése, tevékenységi körének módosítása
 Az óvoda nevével kapcsolatos eljárás alkalmazása.
 Az óvoda pénzügyi, gazdálkodási tevékenysége.
 Az óvoda belső szabályzó dokumentumainak jóváhagyása.
 Az óvoda működésének törvényességi ellenőrzése.
 A magasabb vezető teljesítményértékelése.
 Az óvodában folyó szakmai munka ellenőrzése közoktatási szakértő
bevonásával.
A kapcsolattartás formája vezetői értekezletek, rendezvények, központi ünnepségeken való
intézményi képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, beszámoló írásban.
7.1.4. Kapcsolat az óvoda Alapítványának kuratóriumával
Kapcsolattartó: óvodavezető
A kapcsolat tartalma: Az alapítvány munkájáról folyamatosan tájékoztatja a nevelőtestületet
és a szülői szervezetet.
Gyakoriság: nevelési évenként egyszer a kuratórium és az intézményi igények alapján
7.1.5. Református Pedagógiai Szakszolgálattal
Kapcsolattartó: óvodavezető
A kapcsolat tartalma: Az óvodavezető kapcsolatot tart a református pedagógiai
szakszolgáltatások ellátására létrehozott intézménnyel.
 A RPSZ éves munkatervének, továbbképzési tervének, havi programterveinek
megismerése, az érdeklődés szerinti részvétel biztosítása
 A RPSZ könyvtárának, médiatárának használata
 Megjelenő igény szerint szakmai segítség kérése
 Szaktanácsadás
 RPSZ munkatársak meghívása szakmai napjainkra

7.2. Gyermek és ifjúságvédelmi teendők az óvodában
A gyermekre vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok
- A gyermek nevelése elsősorban a család feladata, óvodánk csak segítő, kiegészítő
szerepet tölt be. Ennek érdekében fel kell venni a kapcsolatot a gyermekjóléti
szolgálattal.
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- Az óvodánkba érkező gyermekek szociális és anyagi helyzetének felmérése alapján a
veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése a feladatunk.
- Óvoda gyermekvédelmi felelőse látja el a gyermekvédelmi feladatokat. Erről a
szülőket tájékoztatni kell.
-A tájékoztatás kiterjed a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények
címére, illetve telefonszámára is.

7.2.1. Gyermek és ifjúságvédelmi felelős
Fogadóideje: Előre egyeztetett időpont az érintett felek között.
Az óvoda vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges
feltételekről.
A gyermekek védelmét biztosító ellátások formái: /óvodánk lehetőségeihez képest /
természetbeni juttatások, személyes gondoskodást nyújtó ellátások.
A veszélyeztetett gyermekek esetében a veszélyeztető okok feltárása, családlátogatások
alkalmával.
Óvodánk felelőssége a prevenció.
- Ha szükséges, a további ellátás, / szakellátások, hatósági intézkedések, stb./ a
gyermekvédelmi munkatársunk felveszi a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal, a területi
koordinátorral, aki tanáccsal ellátja, illetve megteszi a megfelelőlépéseket, gyermekvédelmi
támogatás megállapítását kezdeményezi.
- Feladatunk a Gyermekjóléti Szolgálatot mindjobban megismerni, munkájukba
bekapcsolódni.
- A gyermekek felmérése, további gondozása folyamatos odafigyelést kíván.
- A gyermekeket, a csoportot évente több alkalommal gyermek és ifjúságvédelmi szempontok
szerint ellenőrizni szükséges.
- A gyermekekkel megismerteti az óvónő, az életkoruknak és fejlettségi szintjüknek
megfelelően az óvodai nevelés során mindazt a magatartásformát, / a tilos és elvárható
magatartás / amely betartásával elkerülhetők a veszélyforrások. Ezt dokumentálni szükséges

8. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban az intézménnyel
8.1. Belépés
Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt a bejárati ajtót elektromos zárral zárva kell
tartani!
Napközben csengetésre bárki az intézmény alkalmazottai közül ajtót nyithat. A látogatótól
meg kell kérdezni jövetele célját, kit keres, és amíg az előtérben várakozik a vendég,
bejelenteni, majd elkísérni a kívánt alkalmazotthoz, illetve kihívni a kért alkalmazottat. Az
óvodai foglalkozások rendjét, a gyermekek tevékenységét megzavarni nem lehet!
Szaktanácsadót, szakértőt, más hivatalos és szakmai szervek képviselőit az óvodavezető
fogadja.
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8.2. Az óvoda biztonságos működését garantáló szabályok
Megtartása kötelező a közoktatási intézmény területén tartózkodó szülőknek, illetve a
közoktatási intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek, és az óvodával
jogviszonyban állóknak.
Az óvodában tartózkodás során elvárt viselkedés
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a
következők szerint történhet:
Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a
gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely
 A gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetéséhez és óvónőnek felügyeletre
átadásához, valamint a kísérő távozásához szükséges
 A gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételéhez, átöltöztetéséhez,
valamint a távozáshoz szükséges
Ezekben az időpontokban, az intézmény dolgozói meghatározott rend szerint tartanak
ügyeletet.
Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben
 a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az
intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe
 valamint minden más személy
A külön engedélyt az óvoda vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és
szükség szerint, egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni.
Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni
 A szülőnek, a gondviselőnek az óvoda által tartott értekezletekre, meghívott
programokra való érkezésekor.
 A meghívottaknak az óvoda valamely rendezvényén való tartózkodásakor.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, benntartózkodása, a
következők szerint történhet:
 A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel
való egyeztetés szerint történik.
 Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az
óvodavezető engedélyezi.
Az óvoda épületében és az óvoda udvarán minden szülőnek és az óvodával kapcsolatban nem
álló személyeknek kötelességük a kulturált viselkedés szabályait megtartani. Ennek
értelmében tartózkodniuk kell a botrányokozástól, az agresszív/erőszakos illetve erőszakot
kiváltó provokatív, másokat zaklató viselkedéstől.
 botrányos viselkedésnek minősül: mások nyugalmát zavaró hangoskodás, kiabálás,
veszekedés, trágár szavak használata, hangos zenehallgatás, valamint erkölcstelen
megjelenés és viselkedés.
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 agresszív/erőszakos cselekmény, valamint erőszakot kiváltó provokatív viselkedés:
verbális vagy fizikai zaklatás, fenyegetés, zsarolás, szándékos konfliktus előidézése,
rongálás, más személyek lökdösése, bántalmazása.
Az óvoda minden dolgozójának, a szülőnek és azon más személyeknek, akik az óvodában
tartózkodnak és észlelik a botrányos, agresszív vagy zaklató magatartást, - mérlegelve a
sérelmet elszenvedő személy veszélyeztetettségének fokát - testi épségének megóvása
érdekében azonnal döntenie kell a szükséges intézkedésről. Fő szabály, hogy a gyermekektől
minél távolabb tartsuk az eseményt! A biztonságos működést szolgáló intézkedés lehetőségei,
ha már megtörtént a nem kívánt esemény:
 Életveszélyt okozó testi sértés vagy rendkívül súlyos bántalmazás esetén – a
bántalmazó eredménytelen felszólítását és tettének következményére való
figyelmeztetését követően, haladéktalanul a mentők és a rendőrség telefonon történő
értesítése, eljárás kezdeményezése, az óvodavezető, távollétében intézkedésre jogosult
felelős személy tájékoztatása.
 Botrányokozás esetén a botrányokozó felszólítása a helytelen viselkedés befejezésére
és figyelmeztetés cselekményének következményére, továbbá az óvodavezető, illetve
távollétében az intézkedésre jogosult felelős személy tájékoztatása.
 Zaklatás és provokáció esetén, amennyiben ez az óvoda dolgozóira irányul, higgadtan,
az agresszió minden jele nélkül a zaklató felszólítása az ilyen irányú viselkedés
befejezésére, majd a kijárati ajtó felé vezetése, és az óvodavezető, illetve távollétében
az intézkedésre jogosult felelős személy tájékoztatása. Szülők közti zaklatás és
provokáció esetén a cselekményt észlelő óvodai dolgozó tájékoztatja az óvodavezetőt,
távollétében helyettesét a konfliktusról, aki a továbbiakban intézkedni jogosult.
Azok a személyek, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel /dolgozók családtagjai,
ismerősei és más személyek / a gyermek csoportokban nem tartózkodhatnak.
A dolgozókat munkaidejükben, munkahelyen csak halaszthatatlan és rendkívüli esetekben
rövid ideig lehet a munkából elvonni, a vezető vagy a helyettese engedélyével, és a
gyermekcsoport folyamatos munkájának, felügyeletének biztosításával.
A konyhában a konyhai dolgozón kívül idegen nem tartózkodhat. A vezetőkkel való előzetes
egyeztetés után lehet szakmunkát végezni az intézményben (a megbeszéltek szerint, különös
tekintettel a balesetvédelemre).
Az intézménnyel együttműködő szervezetek képviselői az intézményvezetővel egyeztetett
együttműködés alapján látogatják az intézményt. (gyermekorvos, védőnő )
Az intézményt ügynökök, kereskedők – kivéve szakmai terjesztőket – nem látogathatják.
Az intézményt ellenőrző szervezetek képviselői, illetve más arra jogosult személyek a
vezetőkkel együtt végezhetik az ellenőrzésüket.
Az intézményben nem működhet párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő
szervezet.
A gyermekek intézményben tartózkodási idejében párt vagy párthoz kötődő szervezettel
kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.
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8.3. Más tulajdonának eltulajdonítása
Az óvoda leltárában nyilvántartott, valamint a gyermekek mindennapi óvodai életéhez tartozó
tárgyak, eszközök, felszerelések (pl. gyerek ruha), illetve a szülőtársak és az óvodában
dolgozók értéktárgyainak eltulajdonítása lopás bűncselekményének minősül. Aki észleli a
lopás tényét, köteles jelezni az óvodavezetőnek. Intézkedés megtételére az óvodavezető
jogosult. Az intézkedés magába kell, hogy foglalja a jegyzőkönyv felvételét, és a rendőrségi
feljelentést.
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9. Intézményi védő, óvó előírások

9.1. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az óvodavezető feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi vizsgálatok
megszervezése.
 Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi munka feltételeit.
 Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi szűrését a gyermekorvos
és a védőnő látja el.
 Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozást az óvodát
látogató orvos védőnő látja el, a fenntartó és az egészségügy közötti megállapodás és a
szülő beleegyezési nyilatkozata alapján.
 Ha a szülő nem engedélyezi a vizsgálatot, akkor köteles három napon belül, az általa
felkeresett szakorvos igazolását bemutatni.
 Az óvodavezető gondoskodik a gyermekek szükséges óvónői felügyeletéről és szükség
szerint a vizsgálatokra történő előkészítéséről.
 Évente egy alkalommal fogorvosi, szemészeti és hallásszűrés történik.
 A kötelező védőoltások az óvodában nem adhatók be.
 Az iskolai beiratkozás előtt kötelező egészségügyi vizsgálatokat a gyermekorvos a
rendelőben végzi a szülő felügyelete alatt.
 Amennyiben az orvosi vizsgálatok elvégzéséhez a szülő nem járul hozzá, erről írásban
kell nyilatkoznia.
 Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda
Házirendje tartalmazza.
 Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. (fertőtlenítés, takarítás,
mosogatás, fertőző megbetegedés jelentése, stb.)

9.2. Gyermekekkel kapcsolatos egészségvédelmi szabályok, melyet

az óvodapedagógusoknak szigorúan be kell tartani
 Beteg, lázas, gyógyszert szedő, lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi
gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.
 Az óvodapedagógusok nem adhatnak be a gyermekeknek semmiféle gyógyszert,
köhögéscsillapítót, szemcseppet, orrcseppet stb. (kivétel allergia pipa, epilepszia elleni
kúp). Egyéb esetben, ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel, házirendben
foglalt feltételek teljesülése esetén az óvodavezető utasítására.
 A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, le kell fektetni, és
haladéktalanul el kell látni.
 Láz esetén meg kell kezdeni a lázcsillapítást.
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 Szükség esetén azonnal orvost, mentőt kell hívni.
 Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről, mely annak a pedagógusnak a
feladata, akinek műszakbeosztásában a gyermek megbetegedett.

9.3. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok
Minden óvodapedagógus a köznevelési törvényben előírt feladatát képezi, hogy a rábízott
gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja,
és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved,
vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye.
9.3.1. Minden óvodapedagógus feladata:
 A gyerekek életkorának megfelelő balesetvédelmi oktatás megtartása, tartalmának
és időpontjának rögzítése.
 Baleset esetén a szükséges intézkedések megtétele és dokumentálása.
 Körültekintő játékvásárlás, használati utasítás szerinti alkalmazás.
 Kirándulások biztonságos előkészítése.
 A védő, óvó előírások figyelembe vételével viheti be az óvodai foglalkozásokra
az általa készített, használt pedagógiai eszközöket.
 Szülők tájékoztatása a gyerekek ruháiban, ékszerhasználatában és játékaiban rejlő
baleseti forrásokról.
 Szülők hozzájárulásának igénylése tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz,
valamint minden óvodán kívüli tevékenységhez (dokumentálja és a házirendben
szabályozza).
9.3.2. Minden dolgozó feladata:
 Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi
utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit.
 A munkakörönként kialakított általános és specifikus ismereteket nevelési évenként
ismétlődő oktatáson való részvételükkel kötelesek megszerezni.
 Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell
megszervezni a gyermekek tevékenységét, a védő-, óvó előírások figyelembe
vételével.
 Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a
kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor
követendő magatartásra.

Különösen fontos ez, ha:
 az udvaron tartózkodnak
 ha különböző közlekedési eszközzel közlednek (kirándulás előtt…)
 ha az utcán közlekednek
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 ha valamilyen rendezvényen vesznek részt
 ha a közeli építkezést stb. látogatják meg
 és egyéb esetekben.
Az óvoda vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi
ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell, a szükséges intézkedéseket
megteszi. Minden pedagógus feladata, hogy a veszélyforrást az óvodavezető felé jelezze.
A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, az
ellenőrzésbe bevont személyeket.
Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat vásárol.
9.3.3. Az óvodavezetőjének feladatai:
 Ellenőrizze, hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám
csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység
idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet.
 A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos gyermekek
esetében az orvos véleményezése alapján a biztonsági előírások kibővítése.
 Gondoskodjon a védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó
figyelmeztető jelzések, figyelmeztető táblák, hirdetmények kifüggesztéséről, illetve
azok tartalmának évenkénti ismertetéséről.
 hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a
legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s
csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet
 hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen
– az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével
 hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne
juthassanak be
 a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős
feladata a gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a
veszélyforrásokra (csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.)
valamint a bekövetkezett baleset utáni eljárással kapcsolatos szabályok
megfogalmazása, a teendők ismertetése
 a veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni,
illetve azok tartalmát legalább évente kétszer ismertetni kell
 évente az intézmény egész területe felmérésre kell, hogy kerüljön a védő, óvó
intézkedések szükségessége.

Az óvodai alkalmazottak felelőssége:
 Olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos
szokások, magatartási formák kialakítására.
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 A foglalkozások során az intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell alakítani a
gyermekekben a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, át kell
adni a baleset-megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés,
fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében.
 Fejleszteni kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését.
 Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések
használatára, kezelésére.
 A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek
hozzá.
 Javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá
tételére.
 Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek
biztonságára, testi épségére.
 Veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb.
 A gyermekek és az óvodavezető figyelmét folyamatosan fel kell hívni a
veszélyhelyzetekre.
 Az azonnali veszélyelhárítás a baleset megelőzése érdekében.
 Az óvodapedagógus a foglalkozásokra csak olyan sajátkészítésű és kereskedelemben
gyártott eszközöket vihet be a gyermekeknek, amely megfelel a jogszabályban jelzett
megfelelőségi követelményeknek.

9.4. Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok
9.4.1. Az óvodapedagógusok feladatai


a gyermeket azonnali elsősegélyben részesítjük



az esetet azonnal jelenteni kell az óvodavezetőnek



minden balesetről feljegyzés készül, melyet a szülő elolvasás után aláír



a sérülés súlyosságától függően további intézkedéseket teszünk, szülőt értesítjük
telefonon, a gyermek állapota szerint, orvost, mentőt hívunk, orvoshoz visszük





a balesetet, sérülést, okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni
az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért
ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell
hívni
az orvos megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani
minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni




9.4.2.Az intézmény nem pedagógus alkalmazottjainak feladatai
 a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek
biztonságára, testi épségére,
 a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják (karbantartó helyiség,
tisztító szertár).
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a munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgokat csak a
munkáltató engedélyével viheti be.

A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítéséért az
óvodavezető felel, a végrehajtás a munkavédelmi felelős feladata.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
bevonni.
Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a
gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda
munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata, Tűzvédelmi Szabályzata, Kockázatbecslés
értékelés szabályzata tartalmazza. Az óvoda Házirendje rögzíti a gyermekbalesetek
megelőzésére vonatkozó szabályokat, az intézményi óvó-védő előírásokat. Az intézményben
bekövetkezett gyermekbaleseteket nyilván kell tartani.
A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell
vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési
okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős államtitkár által vezetett, a minisztérium
üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell
nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség,
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton
kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót
követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton
kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell
adni a kiskorú gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító intézményében
meg kell őrizni.
A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása a munkabiztonsági megbízott
feladata.
Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok:
 a baleset körülményeinek kivizsgálása
 jegyzőkönyvkészítés
 bejelentési kötelezettség teljesítése
Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások:
 azonnali jelentési kötelezettség a fenntartó felé
 legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a baleset
körülményeinek a kivizsgálásába
A baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülői szervezet képviselőjének
részvételét.
A munkabiztonsági megbízottnak különleges felelőssége, hogy
 gyermekbalesetet követően intézkedik annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne
forduljon elő
 az óvoda minden alkalmazottját tájékoztatja
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9.5. A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése
9.5.1. Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok
Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is:
 kirándulás, séta
 színház, múzeum, kiállítás látogatás
 sport programok
 iskolalátogatás stb.
A szülők a nevelési év kezdetén írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy
gyermekük az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen.
Ezt a dokumentumot át kell adni az irattár részére.
9.5.1.1. Az óvodapedagógusok feladatai:
 A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, indulási és érkezési
időpontjáról, az útvonalról, a közlekedési eszközről.
 Az óvodavezetőt előzetesen szóban, majd a program megkezdése előtt 5 nappal - helyi
formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedés
eszköz, indulás és várható érkezés) kitöltésével írásban.
 Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell
az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző
veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét a
pedagógus a csoportnaplóban köteles dokumentálni.
A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy helyettese írásban
ellenjegyezte.
Különleges előírások:
A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani.
 Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő - de
minimum 2 fő.
 Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő.
Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.

A pedagógus kötelessége:
Az óvodán kívüli programok, foglalkozások szervezésére vonatkozó szabályok
maradéktalan betartása, valamennyi az előzőekben felsorolt és részletezett feltétel
biztosítása.
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9.6. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való
részvétel szabályai:
 a szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyilatkozatban közli, hogy
gyermeke felügyeletét a tanfolyam idejére olyan személyre bízza, aki nem az óvoda
alkalmazottja
 tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt az óvodát nem terheli felelősség
 a vezető és a szolgáltatást nyújtó közötti együttműködés feltételeit meghatározó
dokumentum elkészítése vezetői feladat.
A tanfolyamokkal kapcsolatban az intézmény semmilyen kötelezettséget nem vállal.
Az óvodában bármilyen külső szolgáltatást csak pedagógus végzettségű személy tarthat.

9.7. Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok:
 Az óvoda konyhájába csak a konyhai dolgozó, indokolt esetben egészségügyi
könyvvel rendelkező személy léphet be.
 Az óvoda dolgozói évenként kötelező orvosi vizsgálaton vesznek részt, melyet a
munkaegészségügyi szerződés szabályoz.
 Az óvoda egész területén tilos a dohányzás.
 A HACCP előírások betartása és betartatása minden alkalmazott felelőssége.
 Az intézményen belül és az óvoda által szervezett rendezvényeken szeszesital
fogyasztása tilos!
 A közétkeztetés, a higiénés helyzet egészséges életmódot támogató intézményi
munkarend kialakítása és gyakorlati megvalósítása minden alkalmazott feladata.

9.8. Óvó védő előírások, amelyeket a gyermekeknek meg kell tartani az
óvodában való benntartózkodás során










A balesetek megelőzésére vonatkozó szabályok
Az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok
Az udvar használatára vonatkozó szabályok
A séták alkalmára vonatkozó szabályok
A kirándulásokra vonatkozó szabályok
A tornaterem használatára vonatkozó szabályok
Színház, múzeum, kiállítás látogatásra vonatkozó szabályok
Sport programokra vonatkozó szabályok
Iskolalátogatásra vonatkozó szabályok
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10. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai

10.1. Reklámtevékenység szabályai
Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám gyerekeknek szól,
pedagógiai programunkkal összeegyeztethető, egészséges életmóddal, környezetvédelemmel,
közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze.
Az intézményben reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek
szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, vagy társadalmi, közéleti,
kulturális tevékenységgel függ össze.
A reklámtevékenység engedélyeztetése:
 A megengedett jellegű reklám, szórólap elhelyezését minden esetben az óvodavezető,
vagy a vezető – helyettes jóváhagyása után lehet az óvodában kifüggeszteni.
Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni:
 a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására
jogosult személy, szerv megnevezését, címét;
 a reklámtevékenység egyértelmű leírását, a reklámtevékenység formáját, módját;
 a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam kikötéseket.
Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őrzi,
másik példánya átadásra kerül az engedélykérőnek.
Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult.

10. 2. Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai
A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője által megbízott személy tehet ki hirdetményeket
(szórólapokat, plakátokat).
Minden hirdetményen szerepelnie kell az óvoda körbélyegzőjének.
Szülő, illetve más idegen személy nem tehet ki hirdetést a faliújságra a vezető engedélye
nélkül.
Politikai hirdetmények kifüggesztése szigorúan tilos.
A vezető, illetve a vezető helyettes kötelessége a hirdetőtábla rendszeres napi ellenőrzése.
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11. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda
gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti.

11.1. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:




a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),
a tűz,
a robbantással történő fenyegetés.

11.1.1. Teendők:
 Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni.
 Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről.
Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell
eljárni.
 A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell tűz esetén a tűzoltóságot.
- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
- személyi sérülés esetén a mentőket,
- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi
- illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja.
- az intézmény fenntartóját.
 A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult
felelős dolgozó utasítására a veszélyeztetett épületet a benntartózkodó
gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv alapján kell elhagyniuk.
 A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt
területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek
óvodapedagógusa a felelős.
 A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
- Az épületből minden gyereknek távoznia kell, ezért a nevelőnek a mosdóban
tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!
- A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!
- A gyermekeket a csoportszoba elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor az óvodapedagógusnak meg kell számolnia!
 Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:
- a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
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- a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
- a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
a katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.) fogadásáról.
Az épületbe érkező szerv vezetőjét az óvoda vezetőjének, vagy az általa kijelölt
dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:
- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
- az épületben található veszélyes anyagokról
- a közmű (víz, gáz, elektromos.) vezetékek helyéről,
- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
- az épület kiürítéséről.
A katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további
biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító
szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és köteles betartani!
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó terv alapján évente legalább egy alkalommal
gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az óvodavezető a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden
dolgozójára kötelező érvényűek.

11.2. Tűz - és bombariadó folyamata:
A riasztás módja: „Tűz van!”, illetve „Veszély van!” kiáltással, a veszélyt észlelő személy az
óvoda minden helységében
1. A csoportokban dolgozó óvónők, dajkák haladéktalanul kezdjék meg a gyermekek
mentését biztonságos helyre (udvar)
2. Sérültek ellátása: egészségügyi, elsősegély-nyújtási ismeretekkel rendelkező óvónők
Csoportok létszámának ellenőrzése a mentés után.
Piros Csipkebokor és Kék Halacska csoportok a hátulsó, kijáraton,
A Zöld Bárányka és a Sárga Csengettyű csoportosok a Főbejárat kijáraton távoznak,
illetve veszély helyétől függően.
Felelősök: óvónők.
3. Haladéktalanul értesíteni kell az intézményvezetőt vagy a helyettest. A történtekről 24
órán belül értesíteni kell a fenntartót.
Tűzoltóságot,
105
Fenntartót: 26/ 310-524
Mentőt,
104
Polgármesteri Hivatalt. 216/ 503-393
Rendőrséget
107
Tájékoztatni, a rendkívüli helyzetről /tűz, bombariadó, stb. / a veszély jellegéről, személyi
sérülésről illetve veszélyeztetve vannak-e személyek és hányan.
Felelősök: óvodavezető, helyettes.
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4. Áramtalanítás: A főkapcsolóval
Gáz fővezeték elzárása - Felelősök: a dajkák

12. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok
ápolásával kapcsolatos feladatok

12.1. Óvodai ünnepek:
A hagyományok ünnepek, ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú
személyiségfejlesztésétől érzelmi életük gazdagításától. Megalapozzák a szűkebb és tágabb
környezethez fűződő pozitív viszony alakulását, a népi kultúra ápolását. Az egyházi
ünnepeinkről megemlékezés megalapozza a keresztyén tudat kialakulását.
A felnőtt közösségekben hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés
értékeinek erősítéséhez.
A helyi óvodai ünnepeket, egyházi ünnepeket, a gyermekek hagyományait - közösségünkre
vonatkozóan az óvoda Pedagógiai Programja tartalmazza.
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos
felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg, melyet az intézmény
évente, a közzétételi listában, elektronikus formában az óvoda honlapján is megjelentet. A
felelősök a rendezvényekre vonatkozó feladatterveiket a munkatervben jelölt határidőre
elkészítik, és tartalmuk szerint szervezik meg az ünnepséget.
Az ünnepélyek, megemlékezések a gyermekek nemzeti identitástudatának fejlesztésére,
hazaszeretetük mélyítésére, az egymás iránti tisztelet, türelem alakítására, a közös cselekvés
örömére, közösség formálására szolgálnak. Az ünnepek, megemlékezések, a hagyományok
ápolása, bővítése az intézmény jó hírnevének megőrzése az óvodai közösség minden tagjának
kötelessége.
Az ünnepek, megemlékezések, mindenkor a gyermek életkori sajátosságaihoz igazodnak. Az
intézményi megemlékezések, a nemzeti és nemzetiségi, valamint az egyéb ünnepek
megünneplésének rendjét és módját a pedagógiai program, jelen Szabályzat, továbbá a
nevelési év rendjére vonatkozó éves munkaterv határozza meg.

12.2. Hagyományok




A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának
feladata, tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény
hagyományai fennmaradjanak.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének
megőrzése, növelése.
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A hagyományápolás eszközei:
 Ünnepségek, rendezvények
 Egyéb eszközök (pl. kiadványok - évkönyv)
Az intézmény hagyományai érintik
 az intézmény gyermekeit
 a felnőtt dolgozókat
 a szülőket
A hagyományápolás érvényesülhet az intézmény
 református jelképeink használatával
 gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével/óvodában, templomban
 az intézmény belső dekorációjával
Az óvoda nevét jelképező, logo megjelenítésének formái
 óvoda névtábláján
 pólón
 sapkán
 zászlón
 leveleken
 borítékon
 meghívókon
Rendezvényeken, kirándulásokon, közös óvodai ünnepeken a logo használatát szorgalmazzuk.
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat
teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is

12.3. Tanév rendezvényei, programok
12.3.1. Gyerekeknek, szülőknek
-

-

Tanév során 3 alkalommal, a Református Templomban ünnepi Istentiszteleten veszünk
részt gyermekeinkkel.
Gyülekezeti „Családi nap”- évente 2 alkalommal
o szeptemberben, az Óvodában – ismerkedés az új családokkal
o pünkösd – a Református gimnáziumban.
„Nyílt nap” - új óvodásokkal és szüleikkel.
Gyermek színházi előadások szervezése.
Anyák napja megünneplése /pl. – kirándulás.
Gyermeknap szervezése /pl. kirándulás, programok
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-

külön foglalkozások igény szerint /népi tánc, sakk, gyermektorna, madarászovi,
TSMT, angol /
A gyermekek hagyományos ünnepei: Mikulás, Kántálás, Karácsony, Farsang, Húsvét,
Anyák napja, Évzáró.
Egyházi ünnepek alkalmával a HPP-ban, elfogadottak szerint ünnepelünk.
Különféle programok a városban (mese-mozi a P’art moziban, PMK-ban előadások).
Skanzenben hagyományőrző programokon való részvétel

13.3.2. Családoknak, Szülőknek, nevelőknek:
- fogadóórák, nyílt napok, szülői értekezletek
- közös ünnepélyek intézményben
- református templomban /évnyitó – évzáró istentisztelet, családos karácsony/
- gyülekezettel együtt hittanos évnyitó, gyülekezeti családi napok
- közös kirándulások
- kiállítások a gyermekek munkáiból
13.3.3. Az intézmény dolgozóinak:
 Alkalmazotti értekezletek:
célja: a soron következő feladatok megismertetése, munkaszervezési kérdések
megoldása,
javaslatok,
vélemények
egyeztetésével,
együttműködés
eredményességének javítása.
 Nevelőtestületi értekezletek:
célja: a pedagógiai feladatok meghatározása, belső szabályzatok, a munkaterv
véleményezése, elfogadása, a Pedagógiai Program, a továbbképzési terv elkészítése,
havi aktualitások megbeszélése. Minden hónap első hétfőjén 17 órakor.
 Tűzriadó, bombariadó évenkénti megtartása.
 Balesetvédelmi-munkavédelmi oktatás a gyermekekkel együtt és külön.
 Szabályzatok, dokumentumok ismertetése, elfogadása.
 Tűzriadó, bombariadó évenkénti megtartása, Balesetvédelmi oktatás a gyermekekkel
együtt.
 Áhítatok tartása, Tiszteletes úrral - minden héten 1 alkalommal, fél 2-2-ig, a hónap
utolsó alkalmával a dajkák részére.
 Tanévnyitó Csendes nap – a gimnázium pedagógusaival.
 Református óvodák országos találkozóján részvétel.
 A Teréz napi – hagyományőrző óvónők országos találkozóján részvétel a
Skanzenban.
 Karácsony közös megünneplése.
 Névnapok köszöntése közösen, évente 3 alkalommal.
 Szakmai napokon, továbbképzéseken való részvétel.
 Házi bemutatók tartása, helyi tapasztalatcsere.
 Pedagógus napi összejövetel.
 Kirándulás – évente 1x, nevelés nélküli napon
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A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával, mely azonos
időpontban is szervezhető:
 Anyák napja, Évzáró ünnepség
A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoport megünnepel az
intézményben:
 Mikulás, karácsony, karácsonyi kreatív délután, idősek köszöntése (református szeretet
otthon, szentendrei öregek napközije) farsang, március 15-e, húsvét, anyák napja,
gyermeknap, gyülekezeti családi napok
Az óvoda minden dolgozójának kötelessége a készülődésben, ünneplésben részt venni. Az
ünnepek nyilvánosak. Az óvodapedagógusok kezdeményezésére csoportszinten más
ünnepélyek, rendezvények is nyilvánossá tehetők.
Óvodai vagy csoportszinten - a gyermekcsoportok fejlettségének megfelelően megünnepeljük a környezet, - és természetvédelem jeles napjait is.
Állatok Világnapja, Világtakarítási Nap, Víz Világnapja, Föld napja, Madarak és Fák Napja
Egyéb rendezvények, események szervezésére a munkaterv és a nevelési terv szerint kerül
sor.

14. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos
rendelkezések
14.1. Működési alapdokumentumok






Alapító Okirat
Pedagógiai Program
Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend
Éves Munkaterv

14.2. Az Alapító Okirat elhelyezése
Az Alapító Okiratunk a következő helyeken van elhelyezve:
 a fenntartónál,
 az óvoda vezetőjénél,
 az irattárban,
 az Államkincstárban.
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14.3. A működési alapdokumentumok elhelyezése


A felsorolt működési alapdokumentumok őrzése és nyilvános dokumentumként
kezelése az óvodavezető feladata.
 Irattári elhelyezésük kötelező.
A nyilvánosságot biztosítandó, az említett működési alapdokumentumok kihelyezése a
következő helyekre történjen meg:
 fenntartó
 Intézményi honlapunk
 az óvodavezető irodája
 KIR
A dokumentumokba betekinthetnek a pedagógusok, a szülők, és az intézménnyel
jogviszonyban nem állók is.
A fenti dokumentumokról a szülők részére tartott első szülői értekezleten rövid tájékoztatást
kell adni. A szülők ezen felül bővebb tájékoztatást is kérhetnek az óvodavezetőtől melynek
rendje a fogadóórák rendje szerint történik. A szülővel történő előzetes megállapodás alapján
a tájékoztatás más időpontban is lehetséges.

14.4. Tájékoztatás a Pedagógiai Programról
A szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől, vezetőhelyettesétől és a csoportos óvodapedagógusoktól.
 A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki,
bármikor feltehet az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn belül
érdemi választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés
alapján kerül meghatározásra.
 Az óvoda Helyi Pedagógiai programja megtekinthető minden csoportszobában,
valamint az óvodavezető irodájában, és a honlapon /www.szro.hu/ is olvasható. A
programról tájékoztatás kérhető előzetes egyeztetés után.

14.5. Tájékoztatás a Házirendről
Az óvoda házirendjét a faliújságon közzé kell tenni.
Az óvodavezető minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatást ad a házirendről. Az
új beiratkozó kiscsoportos gyermekek szüleinek a beiratkozáskor, illetve az első szülői
értekezleten a Házirend fénymásolt példányait - az átvételt, szülő által történő aláírásával átadjuk. A Házirend és az éves munkaterv, különösen ennek esemény naptára elhelyezésre
kerül a nevelői szobában is.
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14.6. Az Internetes nyilvánosságra vonatkozó feladatok
A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei írja elő, hogy amennyiben az
intézménynek van honlapja, azon az alapdokumentumok közül mit kell nyilvánosságra hozni.
 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (1) pontja alapján a nevelési-oktatási
intézményi közzétételi listában szereplő dokumentumok
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató,
b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett
csoportok száma,
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj,
egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és
mértékét, továbbá nevelési évenként az egy főre megállapított díjak
mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági
és igénylési feltételeket is,
d) a fenntartó nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos
– nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések
felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
e) a nevelési intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a
nevelési évben, tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok
védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai
programot tartalmazza.
229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (2) pontja alapján az óvodai közzétételi lista az
(1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza:
 az óvodapedagógusok számát,
 iskolai végzettségüket, szakképzettségüket,
 a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét,
 az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.
Az ehhez tartozó adatokat minden év szeptember 30-ig át kell adni az óvodai honlap
kezelésével megbízott rendszergazda részére.
Az adatközlés időpontja: A rendszergazda, a vezető helyettes által biztosított adatokat az
október 1-jei állapotnak megfelelően október 15.-ig továbbítja a KIR részére, az intézményi
jóváhagyott dokumentumokkal együtt. Ezzel egy időben, kérelmet nyújt be a Hivatal felé,
hogy a KIR-ben feldolgozott dokumentumokat az intézmény saját honlapján is
megjelentethesse elektronikus formában.
Tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, egyszer, az OSAP - jelentés
megküldését követő tizenöt napon belül felül kell vizsgálni. A közzétételi lista kizárólag
közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.
Felelős: óvodavezető helyettes
A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli és írásbeli tájékoztatás megkérésének módjáról
a szülők a nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől.
Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtti nyílt napokon is
választ kapjanak kérdéseikre.
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15. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre
vonatkozó szabályozás 2013. 08. hó-ig, de ezek lehetnek a
jutalmazás elvei is - Minőségi munkavégzés

A minőségi és többletmunkáért adható rendszeres kereset kiegészítés jutatásának elveiről.
Eszerint megfogalmazta azt, hogy a minőségi munkáért a pótlék csak akkor, adható, ha a
munkakörén felül jelentős, rendszeres többletmunkát, illetve célfeladatot lát el.
Kiemelt kereset kiegészítésben az óvodapedagógus, az óvodavezető is illetve a gyermekek
nevelését közvetlen segítő dajka részesülhet amennyiben a munkakörében előírt feladatokat

15.1. Az adhatóság elvei:
-

szakma szeretete, elkötelezettség, hivatástudat
Biblikus életvezetés jellemzi
hiteles személyiség (megélem, amit vallok)
készséggel vállal plusz feladatot is, nemcsak a kötelező munkakörhöz tartozót
jellemző nevelői attitűdje: példamutatással, biztatással segít, toleranciája nagyfokú
a közteherviselésben való önkéntes, a kötelező mértéket meghaladó feladatvállalás,
azok lelkiismeretes ellátása (reggeli, esti ügyelet, helyettesítés)
magas fokú munkafegyelem, pontosság, határidők betartása
részt vesz továbbképzéseken, szakmai fórumokon, konferenciákon, a
hallottakat továbbadja és hasznosítja (önképzésre való törekvés jellemzi)
kiegyensúlyozott egyenletes munkavégzéssel dolgozik
kooperációs készség, nyílt kommunikáció, meggyőződés mellett való
őszinte kiállás jellemzi szülőkkel, kollégákkal, vezetővel
munkatársakkal testvéri kapcsolatot tart fenn, másik munkáját
megbecsüli, jellemzi a kompromisszumra való törekvés
a gyermekekhez való viszonyában a szeretet és az irgalmasság együttes
gyakorlására törekszik
a családok gondozásában kiemelkedően elől jár (a problémák észlelésén, felismerésén
és azok jelzésen túl, konkrét lépések a megoldás érdekében)
a gyermekkel kapcsolatos döntését a gyermek érdeke szabja meg
az óvoda menedzselésében aktívan és eredményesen tevékenykedik (kapcsolattartás
iskolákkal, nyílt napok tartása/)
észrevételeit javító szándékkal teszi meg „Igazságot követvén szeretetben” krisztusi
elv alapján
a szakmai munkaközösségekben aktívan, alkotó módon vesz részt
írásbeli feladatok elkészítésének igényessége jellemzi: elemzése, összegzése, átfogó,
óvoda arculatára szabott, minőségfejlesztést eredményez
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-

igényes, naprakész a tanügy- igazgatási dokumentáció vezetésében
tevékenyen részt vesz a szakmai munka tartalmi megújításában: a PP- beválás
folyamatos vizsgálatában
az óvoda kapcsolatrendszerének működtetésében betöltött kiemelkedő szerepet vállal,
az intézmény magas színvonalúan képviseli az óvodán kívüli rendezvényeken és a
médiában
az óvodánk érdekeinek megfelelő tanulmányokat végez
továbbképzéseken, módszertani rendezvényeken, szakmai konzultációkon aktívan
vesz részt, eredményeit, szakmai tapasztalatait magas színvonalúan és hatékonyan
hasznosítja intézményében
pályázatok figyelemmel kisérése, elkészítésében aktív részvétel
innovatív kezdeményezek és azok megvalósításában való közreműködés
az óvoda állagmegóvása, fejlesztése érdekében (szülők bevonásával) tevékenység
Városi, egyházi ünnepekre a gyermekek felkészítése
Városi, egyházi ünnepeken, rendezvényeken való részvétel
Óvodatámogatások, szponzorálások lehetőségeinek keresése, szervezése

15.2. Kizáró okok:
-

fegyelmi eljárás folyik ellene
szóbeli és írásbeli figyelmeztetésben részesült
elszámolási vagy beszámolási kötelezettségeinek nem tesz eleget
intézményi programjainkban nem vesz reszt (szervezésben, bonyolításban)
felkészületlen a csoportos munkában
nem veszi figyelembe a gyermekek másságát
munkahelyi titkok kiadása (felnőtteket, gyermekeket érintően)
rossz hangulatkeltés a testületben
az intézménynél, 1 évnél kevesebb ideje dolgozik

A támogatás keretösszegét a költségvetési törvény tartalmazza. A támogatást a fenntartó az
óvodában pedagógus munkakörben engedélyezett létszámnak megfelelően határozza meg.

15.3. Odaítélésének intézményi feltételei
Az óvoda egyéni arculatának, helyi programjának megvalósítása érdekében kifejtett magas
színvonalú többletmunkavégzés. Elismerése feladatfinanszírozással, kereset kiegészítésként
minőségi bérpótlék formájában egy tanévre vonatkozóan adható. A konkrét személyekre
vonatkozó döntés az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik, a nevelőtestület által
elfogadott feltételek mellett.
Az értékelés alapelvei:
 Szolgálja az intézmény kiválóan dolgozó pedagógusainak elismerését.
 Segítse az intézményen belüli demokrácia erősítését, a szakmai szervezetek
bevonásával, valamint a szülők véleményének figyelembe vételével.
 A meghatározott bértömeg ésszerű felhasználása.
 A minőségi munka megítélése összhangban legyen az EREDMÉNYEREDMÉNYESSÉG mérésével
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Céljaink:
 a PP tartalmával, céljaival összhangban lévő feladatok magas színvonalú
feladatvégzésének erősítése. A munkateljesítmény ösztönzése.
Döntésének előkészítésében, véleményezési és javaslattevő jogkörrel részt vesznek:



vezető helyettes óvónő
munkaközösség-vezetők

A javaslattétel időpontja: A nevelési évet záró értekezletre írásos javaslatok átadása a vezető
részére. A nevelési évet nyitó értekezleten történik a közlésének időpontja. Javaslattételi
lehetőséggel élhet minden óvodapedagógus a kidolgozott elvek alapján.
Egyéb szabályok





bizonyítási idő- egységesen 1 év (új kolléga és GYES-ről visszatérő kolléga esetében
is)
ha a felsorolt szempontok közül legalább 5 feltételnek megfelel
a külön díjazásos megbízatások végzése nem szempont a megállapításnál
egy nevelési évre szól, meghosszabbítható

Nem pedagógus alkalmazottak kereset-kiegészítésben részesülhet, ha








beosztásának megfelelő magas szintű a szakmai felkészültsége
hajlandóság szakmai munkájának fejlesztésére
gyermekközpontú szemlélet a gyakorlatban
szülőkkel kialakított partneri kapcsolat
példamutató munkafegyelem, megbízhatóság, pontosság, alaposság
aktív részvétel a helyettesítésekben, feladatvállalási készség, többletmunka felajánlása
egyéniségével, emberi magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör
kialakításához, a harmonikus együttműködéshez, életvitele példaértékű

A differenciált odaítéléséről e szabályzat alapján az óvodavezető dönt.

20. A telefonhasználat eljárásrendje

A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma
állapotban tarthatja magánál és csak kivételes, sürgős esetben használható. Az intézményi
vonalas telefon kivételes, sürgős esetben használható magáncélra.
A pedagógus a gyermekek között munkaidejében mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre
sem a csoportszobában sem az udvaron nem használhatja.
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21. A helyiségek használati rendje
Az óvoda zárva tartásának ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az óvoda vezetője a fenntartóval egyeztetve határozza meg és
azt a szülők és az alkalmazotti közösség, és a társintézmények tudomására hozza értesítés
formájában.
Az óvoda működési rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda Házirendje tartalmazza
az óvoda helyiségeinek használatára
a gyermekek kíséretére
az étkeztetésre vonatkozóan
A dohányzás szabályaira vonatkozó előírásokat a magasabb jogszabályok szabályozzák.
A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon használják,
hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak
ellátását. Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túl igénybe kívánja venni az óvoda
helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie, a használat céljának és
időpontjának megjelölésével. Az intézmény helyiségeinek nyitvatartási időn kívüli használatát
indokolt esetben a vezető írásban engedélyezi. Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésének
megfelelően lehet használni. Az óvodában csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel
rendelkező munkavállaló dolgozhat.
Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy
köteles:
 A közös tulajdont védeni.
 A berendezéseket rendeltetésszerűen használni.
 Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni.
 Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni.
 Tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni.
 A munka és egészségvédelmi szabályokat betartani.
Az intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem
működhet!

22. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek
intézésének rendje
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13. § 2
h) pontja, a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rend, 30. § (6) bek. valamint a 2011. évi CXII.
törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 30. § (6) bek.
alapján a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának eljárásrendje az intézményben az
SzMSz mellékletében kiadott szabályzatban kerül meghatározásra.
A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az óvoda:
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kezelésében lévő közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok, valamint
alkalmazottainak, munkavállalóinak közérdekből nyilvános adata (továbbiakban
együtt: közérdekű adat) igénylésénél, továbbá



az óvoda hatásköre és illetékessége szerint kezelésében álló közérdekű adatok
közzétételénél.

A közérdekű adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg. Ennek értelmében
közérdekű adat:


az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes
adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy
ismeret,

Így különösen:


a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat.

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az intézmény a kérelem tudomására
jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában
tesz eleget.
Az adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések az intézmény Adat és iratkezelési
Szabályzatában találhatók a mellékletben.

23. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított
nyomtatványok hitelesítési és kezelési rendje

Az óvoda e-mail címére érkező leveleket az óvodavezető olvassa és továbbítja ügyintézésre. A
leveleket a számítógépre megfelelő mapparendszerbe menti le. Az elektronikusan előállított
nyomtatványokat papír alapon is ki kell nyomtatni és tartalmának, funkciójának megfelelően a
helyben szokásos módon iktatni, tárolni.
A KIR rendszer kezelése során az adatvédelem szabályainak betartása mindenki számára
kötelező.
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során keletkezett dokumentumok papír
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alapú másolatát feltétlenül ki kell nyomtatni és az intézmény székhelyén irattárban kell
elhelyezni
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadókra vonatkozó adatbejelentések,
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és
az óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges.
A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy
külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az
informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az igazgató és az általa
felhatalmazott személyek (az óvodatitkár és az óvodavezető helyettes) férhetnek hozzá.
Az elektronikusan előállított dokumentumokat az óvodavezető elektronikus aláírásával
hitelesíti. Az így hitelesített dokumentumokat egy külső adattárolón kell tárolni.
Az elektronikus úton előállított dokumentumok nyomtatásakor fel kell tüntetni a nyomtatás és az
irattározás dátumát a papíralapú dokumentumon. A papíralapú nyomtatványt a nyomtató, ill.
ügyintéző hitelesíti, rajta az „elektronikusan továbbítva” megjegyzést dátummal szerepelteti.
A papíralapú - elektronikus úton előállított- dokumentumok tárolására a többi dokumentummal
azonos irattározási szabályok vonatkoznak.
Az elektronikus formában tárolt dokumentumok a titkársági számítógépen, tematikus rendben
találhatók. Adathordozóra mentésükről évente legalább egyszer az óvodatitkár gondoskodik.

24. Az iratkezelés szervezeti rendje
A szabályozás célja: Az óvoda iratkezelését úgy kell megszervezni, és az adatokat úgy
kell rögzíteni hogy:


az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen,



szolgálja az óvoda és annak valamennyi szervezeti egysége rendeltetésszerű
működését, feladatainak eredményes és gyors megoldását,



az irattári tervben meghatározott ideig biztosítsa az iratok épségben és
használható állapotban való őrzését és a maradandó értékű iratok levéltári
átadását.
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24.1. Az ügyvitel és ügyiratkezelés szervezeti rendje, a felügyeletet ellátó
vezető
Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az ügyeket
kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény vezetője irányítja az alábbiak
szerint:
A vezető
 elkészíti és kiadja az óvoda ügyviteli és iratkezelési szabályzatát
 jogosult az óvodába érkező küldemények felbontására (ha ezt az fenntartja magának)
 jogosult kiadványozni
 kijelöli az iratok ügyintézőit
 meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét
 ellenőrzi, hogy az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat
előírásai szerint történjen
 figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változásainak
megfelelően módosítja az iratkezelési szabályzatot
 irányítja és ellenőrzi az óvodatitkár és a rendszergazda munkáját
 előkészíteti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását
 intézkedéseket kezdeményez az iratkezelési hiányosságok megszüntetése
érdekében


az irattári anyag károsodását előidéző rendkívüli esemény alkalmával
közreműködik a hibaelhárítás és az anyagmentés megszervezésben



rendszeresen ellenőrzi az irányítása alá tartozó ügyintézés és iratkezelés jelen
szabályzatban foglaltaknak megfelelő végrehajtását,



informatikai rendszer vonatkozásában meghatározza az üzemeltetéssel és
ellenőrzéssel kapcsolatos munkakörhöz szükséges informatikai ismereteket,
kijelöli a számítástechnikai rendszer biztonsági követelményeiért felelős és a
rendszer üzemeltetéséért önállóan felelős személyt



jelen szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján ellenőrzi az iratok
védelmét és az iratkezelés rendjét

24.2. Az iratkezelési feladatok megosztása
24.2.1. Óvodatitkár
(amennyiben lehetőség adott lesz - 2013.09.01.)
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(Jelen pillanatban az élelmezésvezető - munkaköri leírása alapján – munkaidejének egy
részében az aláhúzva jelzett feladatokat elvégzi. A többi feladatot kis részben az
óvodavezető helyettes végzi, a többit az óvodavezető.)


átveszi az intézményhez érkezett küldeményeket



az érkeztetést követően az iratokat átadja az óvoda vezetőjének



gondoskodik az egyes dokumentumoknak a szervezeti egységekhez, illetve az




















„s.k” jelzésű küldemény esetén a címzetthez való eljuttatásáról
a küldemények átadás – átvételét dokumentálja
gondoskodik az ügyintézés során készült, nem minősített kiadmányok (intézkedések,
levelek, táviratok, csomagok) postai feladásáról, elkészíti a feladó jegyzéket
végzi a külső és belső kézbesítést
rögzíti a vezetői szignálás adatait függetlenül attól, hogy iktatott iratról vagy nem
iktatásköteles, érkeztetett küldeményről van szó
végzi a külső küldemények iktatását, ennek során előzményt keres, elvégzi az elő- és
utóiratok szerelését, főszám iktatást vesz fel az irattári tervnek megfelelően a vezető
utasítása alapján
intézi az érkeztetett, illetőleg iktatott iratok irányítását, óvodán belüli továbbítását
az óvodába közvetlenül (faxon vagy e-mailben, esetleg személyes kézbesítéssel)
érkezett küldeményeket nyilvántartásba veszi (érkezteti) az óvoda Érkeztető –
könyvébe
a szervezeti egységhez kiadmányozás céljából érkezett iratok esetében rögzíti a
kiadmányozás megtörténtét, időpontját
iktatja a belső kezdeményezésű iratokat
az óvoda tevékenységéhez tartozó, kiadmányozásra kerülő azon iratok esetében,
amelyekből külső továbbításra szánt dokumentumok keletkeznek, gondoskodik a
borítékok címzéséről, a szükséges mellékletek csatolásáról.
ellenőrzi és postai feladásra előkészíti a küldeményeket (expediálás)
kezeli a kézi irattárat, a kézi irattári feljegyzéseket rögzíti
amennyiben a küldemény nem az óvoda illetékességébe tartozik, átadja az illetékes
szerv részére és az átadás tényét a rögzíti
a kézi irattárból a még nem selejtezhető iratokat 2 évente elhelyezi az Irattárban.
biztosítja az óvoda 2 évnél régebbi elintézett iratainak rendszerezett irattári
elhelyezését, kezelését és nyilvántartását
a vezető utasítása alapján megszervezi és lebonyolítja az iratselejtezéseket
a vezető utasítása alapján gondoskodik a történeti értékű iratoknak a szaklevéltár
számára történő átadásáról.
aktuális, adminisztrációs feladatok végzése

24.3. A számítógépes alkalmazások általános üzemeltetési, informatikai
felügyeletének feladatai
24.3.1. Rendszergazda (2013. 09.01-től)
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Az informatikai területen az iratkezeléssel kapcsolatos tervezés-fejlesztés, üzemeltetés,
valamint a feladat- és felelősségi körét, kompetenciáit a vezető utasítása alapján a
rendszergazda gyakorolja, jelen pillanatban az óvodavezető, időnkénti külső segítséggel.
Az informatikai rendszeren belül elkülönítetten kell kezelni a személyes adatot és a törvények
által meghatározott egyéb adatcsoportokat. Az egyes számítógépes alkalmazásokra a
biztonsággal kapcsolatos, specifikus előírásokat meg kell határozni. A hozzáférési
jogosultságok odaítélését a feladatteljesítés követelményeihez igazodva kell megállapítani.
A hozzáférési jogosultságok kiosztását, illetve megvonását a vezetői jóváhagyás után a
rendszergazdának el kell végeznie. Az alkalmazások dokumentációját legalább két szinten, az
üzemeltetési és kezelési előírások, a biztonsági követelmények szintjén kell összeállítani.
A rendszergazda feladata az óvoda által használt informatikai biztonsági koncepció
(védelmi szükségletek megállapítása, védelmi intézkedések tervei és dokumentumai,
jogosultsági) kialakítása az alábbiak figyelembe vételével:
 a számítógépes (informatikai) alkalmazások különleges védelmi intézkedései
 a biztonsági, védelmi intézkedések rendszeres ellenőrzése és felülvizsgálata
 el kell készíteni az ellenőrzések és a felülvizsgálatok dokumentációját és védett helyen
kell tárolni
 meg kell határozni a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban, illetve az
intézményben hivatalosan keletkezett dokumentumok megőrzési határidejét
 ha a számítástechnikai rendszer üzemeltetése során kiderül a biztonság megsértése,
illetve megsérülése, haladéktalanul meg kell kezdeni a vonatkozó intézkedések
érvényesítését
 az informatikai rendszert ért káresemények utólagos elemzését rendszeresen el kell
végezni (pl.: hardver hibák, szoftver hibák, bejelentkezések, hozzáférési kísérletek,
gondatlan kezelések, vírusok stb.)
 a feladat- és hatáskörök szerint a biztonsággal foglalkozó előírásokat külön választva
kell kialakítani és tárolni
 a biztonsági szabályozásokkal kapcsolatos tennivalókat a munkaköri leírásban is
szerepeltetni kell
 a szoftverek beszerzése jogtisztán, megbízható forrásból történhet
 a hardver és szoftver eszközöket az intézményen belül nyilván kell tartani
 az intézményen belül szabályozni kell a számítástechnikai rendszerek használatának
feltételeit
 az informatikai rendszer használatára vonatkozó biztonsági előírások betartását
ellenőrizni kell
 javítás és karbantartás esetén a bizalmas adatokat (pl.: adatmentés és felülírásos törlés
révén) védeni kell.

24.4. A hiányzó, illetve elvesztett iratok ügyének rendezése
Az ügyirat elvesztése, jogtalan megsemmisítése, hiánya munkajogi felelősségre vonást von
maga után.
Az ügyirat elvesztésének, jogtalan megsemmisítésének, eltűnésének okát és körülményeit - az
irat eltűnésének észlelésétől számított 3 munkanapon belül az óvoda vezetőjének ki kell
vizsgálnia
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Mellékletben:
Szervezeti diagram
Adatkezelési szabályzat
Munkaköri leírások

Az előző Szervezeti és Működési Szabályzatot érvénytelenítem és visszavonom:

..........................................
Óvodavezető

Legitimációs záradék:

A Szervezeti és Működési Szabályzatot készítette:

..........................................
Óvodavezető

1. Elfogadó határozat
A Szentendrei Református Óvoda nevelőtestülete a Házirend tartalmát megismerte,
nevelőtestületi értekezleten megvitatta, és a módosítását elfogadta.
Határozatszám:
Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap
............................................
Óvodavezető
2. Véleményezési jog gyakorlása
A Nkt. 25. §-a szerint biztosított jogánál fogva a Szentendrei Református Óvoda szülői
munkaközössége (SZMK) nevében kijelentem, hogy az intézmény házirendjének tartalmát
megismertük, véleményeztük, annak tartalmával egyetértünk.
Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap
…..............................................
SZMK elnöke
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Egyetértést gyakorló szülők képviselői:
..........................................

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

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

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

3. Jóváhagyta:
A Szentendrei Református Egyházközség Igazgatótanácsa.
Határozatszám:
Dátum:
...............................................
Dr P Tóth Béla
lelkipásztor

..................................................
Sikolya Zsolt
gondnok
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Mellékletek
Melléklet 1
SZERVEZETI DIAGRAM

Szülői
munkaközösség

Igazgatótanács

Óvodavezető

Fejlesztőpedagógus

Logopédus

Szurdopedagógus

Szakmai
munkaközösség

Nevelőtestület

Minőségfejleszési
csoport

Óvodavezető
helyettes

Nevelőimunkát
segítők
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Melléklet 2
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS
A Szentendrei Református Óvoda adatkezelési és adatvédelmi rendszere a hatályos
jogszabályokon alapul, melynek alapelvei a következők:
 Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes adatok dokumentálásáért,
hozzáférhetőségéért, jogszerű továbbításáért, kérelemre történő kiszolgáltatásáért az
intézményvezető felelős.
 Az adatokat csak törvényesen szabad megszerezni, feldolgozni, felhasználni.
 Személyes adatot kezelni, csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelesség
teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen.
 Az adatoknak, pontosaknak és időszerűeknek kell lenniük.
 Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását
csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 Nem lehet gépi úton feldolgozni a jogi eredetre, a politikai véleményre, a vallásos
vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó
személyes adatokat.
 Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállomány véletlen
vagy jogtalan megsemmisítése, vagy jogtalan hozzáférés megakadályozására.
 Az adatalany szerezzen tudomást személyes adatainak állományáról, annak céljairól,
az adatkezelő személyéről.
 Az adatalany kapjon lehetőséget az adatok helyesbítésére.
 Az adatalany jogorvoslattal élhessen adatvédelmi jogsérelme esetén.
 A Szentendrei Református Óvoda vezetője gondoskodik az adatok biztonságáról,
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a törvény érvényre
juttatásához szükséges.
2. A SZABÁLYZAT ALAPJÁT KÉPEZŐ JOGSZABÁLYOK
1. Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
2. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról ...
3. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
4. 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
5. 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről
6. 1995. évi LXVI. törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről
7. 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól
8. Az óvoda SzMSz-e
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A szabályzat célja:
Az adatok kezelésére vonatkozó alapvető intézményi szabályok meghatározása annak
érdekében, hogy az érintettek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.
2011. évi CXII. törvény
információszabadságról

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

E törvény alkalmazása során:












érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3. AZ ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS
Az Nkt. 41. § (1) alapján óvodánk köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a
köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai
adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.
Nyilvántartja:
 a pedagógus oktatási azonosító számát,
 a pedagógusigazolványának számát,
 a jogviszonya időtartamát és
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 a heti munkaidejének mértékét.
A alkalmazotti alapnyilvántartás adatköre






























neve (leánykori neve)
születési helye, ideje
anyja neve
TAJ száma, adóazonosító jele
lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
családi állapota
gyermekeinek születési ideje
egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
szakképzettsége(i)
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint
meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
tudományos fokozata
idegennyelv-ismerete
a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése,
a munkahely megnevezése,
a megszűnés módja, időpontja
a közalkalmazotti jogviszony kezdete
állampolgársága
a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló
időtartamok
a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
e szervnél a jogviszony kezdete
az alkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása,
FEOR-száma
címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
a minősítések időpontja és tartalma
személyi juttatások
az alkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
az alkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
az alkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai

A felsorolt adatokat az óvodavezető, mint a munkáltatói jog gyakorlója kezeli.
A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges
valamennyi adat a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők
részére továbbítható.
4. AZ ALKALMAZOTTI ADATKEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐK FELADATAI
Az intézmény állományába tartozó alkalmazottak személyi iratainak őrzéséért, kezeléséért, a
személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetéséért az óvodavezető felel.
Az óvodában az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezelésért
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 óvodavezető,
 az intézményi nevelőmunkát segítő alkalmazottak tekintetében a teljesítményértékelést
végző vezető-helyettes,
 a személyügyi adatkezelésben bármilyen formában közreműködő alkalmazott,
 az alkalmazott a saját adatainak közlése tekintetében tartozik felelősséggel.
A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében az alkalmazotti adatkezelést a
munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el.
A teljesítményértékelést végző vezető, vezető-helyettes felelősségi körén belül
gondoskodik arról, hogy a teljesítményértékelés folyamatába bevont harmadik személy
kizárólag csak a jogszerű és tárgyilagos teljesítményértékeléshez szükséges adatokat
ismerhesse meg.
Az alkalmazotti alapnyilvántartás adatköréből, a munkából való rendes szabadság miatti
távollét időtartamának nyilvántartását az óvodavezető-helyettes vezeti.
Az alkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásról szóló adatköréhez tartozó
nyilvántartást az óvodavezető vezeti, amelyről egy példányt a tárgyév zárását követően
átad a személyi anyag részére.
/Az óvodatitkár és a rendszergazda az adatok kezelését, archiválását a vezető utasítása
alapján végzi./
Az óvodatitkár felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy:
 Az általa kezelt, az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az
adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának.
 A személyi iratra csak olyan megállapítás kerülhessen, amelynek alapja közokirat
vagy az alkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság, vagy más
hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés.
 Az alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését egyeztesse az
óvodavezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak
már nem felel meg.
 Ha az alkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy helyesbítését
kéri, kezdeményezze az óvodavezetőnél az adathelyesbítés, illetve kijavítás
engedélyezését.
 Az alkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzéséről az önkéntes adatszolgáltatás
körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően.
A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e
célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett iratokról
tartalomjegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot és az ügyirat
keletkezésének időpontját is.
A személyi anyagnak egy betekintési lapot is kell tartalmaznia, amelyen jelölni kell a
személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és
időpontját, a megismerni kívánt adatok körét, a betekintő aláírását. A betekintési lapot a
személyi anyag részeként kell kezelni.
Az alkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot le
kell zárni, és a személyi anyagot irattárazni kell. Az alkalmazotti jogviszony megszűnése után
az alkalmazott személyi iratait az irattárazási tervnek megfelelően a központi irattárban kell
elhelyezni.
A személyi anyagot – kivéve azt, amelyet áthelyezés esetén átadtak – az alkalmazotti
jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell megőrizni.
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Az alkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az alapnyilvántartásba a
Kjt. 83/D §-ban felsorolt személyek a „Betekintési lap” kitöltését követően jogosultak
betekinteni:
 az alkalmazott felettese,
 a minősítést végző vezető,
 feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy
törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
 munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
 az alkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a
bíróság,
 a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e
feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,
 az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási
szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.
Az alkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, az
alkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat
az alkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.
Az irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás
tényét, időpontját és az iratkezelő aláírását.
Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen szabályzat, valamint a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról iratkezelési előírásai alapján történik. Az iratokat elzárva az
intézmény páncélszekrényében kell őrizni az illetéktelen hozzáférés és a megsemmisülés
(tűz, víz) megakadályozása érdekében.
5. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA, SZABÁLYAI, TOVÁBBÍTÁSA
5.1. A GYERMEKEK NYILVÁNTARTHATÓ ÉS KEZELHETŐ ADATAI
Az óvoda az Nkt. 41. § (4) bekezdése alapján az alábbiakat tartja nyilván:
A gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár
esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító
okirat megnevezése, száma.
 szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
 a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok
 felvételivel kapcsolatos adatok,
 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
 a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok,
 kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok,
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 a gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
 a gyermek, oktatási azonosító száma.

5.2. A GYERMEKEK
JOGOSULTAK

ADATAINAK

KEZELÉSÉRE

TOVÁBBÍTÁSÁRA

Az óvodavezető, a vezető-helyettes feladatköre vagy megbízása szerint az óvodapedagógus, a
gyermekvédelmi felelős, az óvodatitkár.
Az óvodavezető, a vezető helyettes kezeli a gyermekbalesetekre vonatkozó adatokat, s
továbbítja a jegyzőkönyvet a jogszabályban meghatározottak szerint.
A gyermekvédelmi felelős kezeli a beilleszkedési, a tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek rendellenességére, hátrányos helyzetére vonatkozó adatokat és előkészíti az
adattovábbításra vonatkozó adatokat a vezetőnek.
Az óvodatitkár nyilvántartja és kezeli a gyermek kedvezményes, vagy ingyenes étkeztetési
díjának megállapításához szükséges adatokat.
A kedvezmények megállapításához szükséges adatok kezelésében feladatkörén belül részt
vesz az óvodavezető és az általa kijelölt ügyintéző.
Az óvodapedagógusok vezetik, és nyilván tartják a gyermek személyes adatait, sajátos
nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási
rendellenességére, hátrányos helyzetére, tartós betegségére, óvodai fejlődésével, valamint az
iskolába lépéshez szükséges fejlettségére vonatkozó adatait és előkészítik adattovábbításra a
vezetőnek.
5.3. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
A gyermek adatai közül
 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve,
törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye,
tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje,
megszűnése, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása céljából, a
jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a
fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője,
közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,
 óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához,
iskolához,
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 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye,
társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve,
szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma,
az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre
vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az
egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
 a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője,
törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye,
tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával
kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok a
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel
foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel
foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
 az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe
vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére továbbítható.
A gyermek,
 sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére,
magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat
intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között,
 óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével
kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az
iskolának továbbítható.
Az óvoda nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból
azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a
kedvezményre való jogosultsága.
Az adattovábbítás az óvodavezető aláírásával, írásos megkeresésre postai úton ajánlott
küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. E-mailen történt megkeresés
esetén elektronikus formában a megfelelő adatvédelem biztosításával. Intézményen belül
papír alapon zárt borítékban.
6. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki
közreműködik a gyermek felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik
személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel szülővel
való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony
megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a
nevelőtestület tagjainak egymás közti a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre.
A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat
közlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az óvodavezető útján
köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a
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gyermek – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.
Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan
egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha alóla a szülővel történő közlés
tekintetében a szülő írásban felmentést adott.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek a köznevelési törvény
alapján kezelhetők és továbbíthatók.
A titoktartási kötelezettség kiterjed azokra is, akik részt vesznek a nevelőtestület ülésén.
Az intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások,
kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, a köznevelési
törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben,
célhoz kötötten kezelhetik.
Adattovábbításra az intézmény vezetője és a meghatalmazás keretei között az általa megbízott
vezető vagy más alkalmazott jogosult.
Az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét az iratkezelési szabályzat rögzíti.
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó
szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani.
A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás
céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
7. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ, ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Infotv. 20. § (1) bek. alapján az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy
az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
A megfelelő tájékoztatás eljárásrendje
1. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a
hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező.
2. Egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról,
hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
3. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés jogalapja
Főszabály szerinti két jogalap létezik:
 az érintett hozzájárulása illetve
 a jogszabályi felhatalmazás.
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A meglévő két jogalap mellett a törvény – uniós harmonizációs kötelezettségnek eleget téve –
garanciális szabályok mellett lehetőséget biztosít arra, hogy az adatkezelő törvényi
felhatalmazás és érintetti hozzájárulás hiányában is kezeljen személyes adatokat.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett – önkéntesen, megfelelő tájékoztatást
követően, határozottan, félreérthetetlenül – hozzájárul. A hozzájárulás írásban adható meg.
Különleges adat kezelése esetén kizárólag írásban lehet az adatkezeléshez hozzájárulni. Ha
nem részletes tájékoztatáson alapul a hozzájárulás, akkor az adatkezelés jogellenes.
Törvény közérdekből elrendelheti az adatok kezelését (kötelező adatkezelés). Ilyenkor akár az
érintett kívánsága ellenére is kezelhetők a személyes adatai. Az adatkezelés feltételeit a
jogszabály határozza meg.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat
 a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás
lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más
ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni
kell.
Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői és alkalmazotti engedélyt az elévülési idő
végéig nyilván kell tartani.
A szabályzatban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás
céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
8. ADATVÉDELEM
Az adatokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal kapcsolatban
minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, beleértve a
vírusvédelmet és archiválást. Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását
mind a papíralapú, mind az elektronikus adathordozó esetében. Az ezzel kapcsolatos
védekezés, az elektronikus adathordozó esetében a rendszergazda, a papíralapú
nyomtatványok esetében az óvodatitkár, a gyermekek adatainak estében az
óvodapedagógus feladata és felelőssége, a munkaköri leírásban szereplő ügykörével
megegyezően.
9. A KÖZOKTATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZERE (KIR)
A közoktatás információs rendszere – központi nyilvántartás keretében – a nemzetgazdasági
szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási gyermek adatokat
tartalmazza. A közoktatás információs rendszeréből személyes adat csak az érdekelt kérése,
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illetve hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt egyidejű értesítése mellett meghatározott
esetben adható ki. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal.
A közoktatás információs rendszerébe – kormányrendeletben meghatározottak szerint –
kötelesek adatot szolgáltatni azok az intézményfenntartók, illetve azok az intézmények,
amelyek közreműködnek a köznevelési törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában.
Annak, akit első alkalommal alkalmaznak pedagógus-munkakörben, illetve nevelő- és
oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, az adatkezelő a hivatal,
azonosító számot ad ki.
A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító
számmal rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az
azonosító számot, a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét
és típusát, valamint OM-azonosítóját.
A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a
szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. Az
információs rendszerben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó
bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintett ismét
bejelentik a nyilvántartásba.
Az óvoda vezetője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan
nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni.
A Közoktatási Információs Központ annak, aki első alkalommal létesít jogviszonyt, azonosító
számot ad ki.
 A közoktatás információs rendszere tartalmazza a gyermekek nyilvántartását.
 A nyilvántartás tartalmazza a gyermek nevét, születési helyét és idejét azonosító
számát, anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, valamint az
érintett nevelési intézmény adatait.
 A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a jogviszonyhoz
kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható
a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésre hivatott
részére. A nyilvántartásban adatot a jogviszony megszűnésére vonatkozó
bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az
érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
A KIR nyilvántartás a gyermek














nevét,
nemét,
születési helyét és idejét,
társadalombiztosítási azonosító jelét,
oktatási azonosító számát,
anyja nevét,
lakóhelyét, tartózkodási helyét,
állampolgárságát,
sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,
nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
nevelésének, oktatásának helyét tartalmazza.
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A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait
és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából
megküld a KIR adatkezelőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az
azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a
személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon
értesíti a KIR adatkezelőjét. A KIR adatkezelője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott
adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át. A
tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől
számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét
bejelentik a nyilvántartásba.
Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott














nevét, anyja nevét,
születési helyét és idejét,
oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét,
a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a
pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének idejét,
munkaköre megnevezését,
munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
munkavégzésének helyét,
jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét,
vezetői beosztását,
besorolását,
jogviszonya, munkaviszonya időtartamát,
munkaidejének mértékét,
tartós távollétének időtartamát.

Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása
céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának
ellenőrzésére hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének,
időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás
keretében azonosítás céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv részére.
A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait
és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából
megküld a KIR adatkezelőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az
azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a
személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon
értesíti a KIR adatkezelőjét. A KIR adatkezelője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott
adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át.
A társadalombiztosítási azonosító
társadalombiztosítási azonosító jel

jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a
hitelességét a KIR adatkezelője az országos
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egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton megfelelteti. Eltérés esetén a
személyi- és lakcím adatok helyességére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza.
10. A PEDAGÓGUSIGAZOLVÁNY
A munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére - kérelemre pedagógusigazolványt ad ki.
 A pedagógusigazolványt a Közoktatási Információs Iroda készítteti el és a
munkáltató útján küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány a
közoktatás információs rendszerében található adatokat tartalmazhatja.
 A pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány számát, a jogosult
fényképét és aláírását.
 A pedagógusigazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az
igényléshez szükséges adatok a pedagógusigazolvány elkészítéséhez
továbbíthatók.
 A pedagógusigazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének
megszűnését követő öt évig kezelheti. Az adatkezelés kizárólagosan a
pedagógusigazolvány elkészítését, az adatok tárolását és a Közoktatási
Információs Irodával történő egyeztetését foglalja magában.
11. AZ ALKALMAZOTTAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
Az alkalmazott saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait tartalmazó
egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról másolatot
vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást kérhet
személyi irataiba való betekintésről, adatszolgáltatásról, személyi anyagának más szervhez
való továbbításáról.
Az alkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és javítását a nyilvántartás
vezetőjétől, egyéb esetekben az óvodavezetőtől írásban kérheti. Az alkalmazott felelős azért,
hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és
aktuálisak legyenek.
Az alkalmazott az adataiban bekövetkező változásról 8 napon belül köteles írásban
tájékoztatni az óvoda vezetőjét, aki 8 napon belül köteles intézkedne az adatok
aktualizálásáról.
12. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
A Szabályzat hatálya kiterjed az intézményvezetőjére, vezető beosztású beosztottaira, minden
alkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire, e Szabályzat szerint kell ellátni az
alkalmazotti alapnyilvántartást, valamint az alkalmazott személyi iratainak és adatainak
kezelését.
A gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését is e Szabályzat szerint kell
végezni.
E Szabályzatot megfelelően kell alkalmazni az alkalmazotti jogviszony megszűnése után,
illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. A gyermekek adataival
kapcsolatos titoktartási kötelezettség független az alkalmazotti jogviszony fennállásától,
annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad.
13. ILLETÉKESSÉG
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Az óvoda vezetője:
 biztosítja a szabályozás jogszerűségét és folyamatos fejlesztését
 biztosítja a szabályozás megismerhetőségét
 ellenőrzi a szabályozás előírásainak betartását, bevezeti a szükséges
korrekciókat
 eljár a szabályozás megsértéséből eredő- helyben kezelhető - panaszok
esetén



Az óvodavezető - helyettes
 biztosítja munkaterületén a szabályozás megvalósulását és annak
ellenőrzését
 kezdeményezést tesz a szabályozás betartásával, korrekciójával,
fejlesztésével kapcsolatban
 előkészíti a munkaköréhez tartozó területeken a külső adattovábbítást és az
óvodavezető elé terjeszti azt engedélyezésre
Óvodatitkár
 személyesen végzi a munkakörébe tartozó intézményi nyilvántartási és
adatvédelmi adatokat
 ellátja a szabályozáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatokat
 rendszeresen ellenőrzi és értékeli az óvodavezető felé a szabályozás
előírásainak megvalósulását
 kezdeményezéseket tesz a szabályozás korrekciójára, a szabálykövetés
erősítésére
Óvodapedagógusok
 betartják a szabályozás munkaterületükkel összefüggő rendelkezéseit
 kezdeményezik az eltérések megszüntetését és a szabályozás,
szabálykövetés fejlesztését
Rendszergazda
 közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő
döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
 együttműködik a vezetővel a hálózaton működtetett szoftvereknek
megfelelően - adatbázis kezelő, levelező, nyilvántartó programok stb.
kezelésében, elvégzi azok karbantartását,
 a munkatársak felhasználói jogosultságának meghatározása, beállítása, a
beállítások karbantartása,
 a helyi hálózati rendszeres ellenőrzésének és üzemeltetésének biztosítása;
 biztonsági mentések készítése, archiválások;
 a hálózat hatékony üzemeltetése, az állandó működőképes állapot
fenntartása, a szünetmentes áramforrás üzemkészségének biztosítása.







14. JOGSÉRELEM ESETÉN AZ ELJÁRÁS RENDJE
A személyhez fűződő jogok a törvény védelme alatt állnak, sérelmük esetén a jogsérelmet
szenvedett személy az esetleges jogsértések esetében a Nemzeti Adatvédelmi és
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Információszabadság Hatóság (NAIH) hatósághoz – és a bírósághoz – lehet fordulni. Az
adatvédelem és az információszabadság terén a NAIH jár el.
A jogérvényesítés formái:
 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok
kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén. A
tiltakozást írásban kell benyújtani az óvodavezetőhöz.
Az óvodavezető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 Bírósági jogérvényesítés
Ha az óvoda adatkezelésében az érintett a jogainak megsértését vélelmezi, az
adatkezelő óvoda ellen, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz,
és a bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Az
adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén
kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A szabályzat elfogadását követően lép hatályba és a fentiekre vonatkozó jogszabályok
módosulásáig érvényes.
A szabályzat elfogadásánál és módosításánál a szülői szervezetet véleményezési jog illeti
meg.
A szabályzat közzététele, a dokumentálás módja és a hozzáférő elhelyezés biztosítása az
intézményben kialakult szokásrend szerint történik.
Az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A SZENTENDREI REFORMÁTUS ÓVODA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ................ SZÁMÚ MELLÉKLETE.
A szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az
adatnyilvántartásban és – kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező
érvényű.
Az intézménynél gondoskodni kell arról, hogy az Adatkezelési Szabályzatban foglalt
előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven
aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.

Az Adatkezelési Szabályzatot az alkalmazotti testület tagjai megismerték. Az aláírásokat a
melléklet tartalmazza.
............................................... 2013. ......................................

...................................................
óvodavezető
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Melléklet 3.

MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK
ÓVODAVEZETŐ
MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
MUNKAKÖR
Beosztás

Óvodavezető/ magasabb vezető

Közvetlen beosztottja(i):

 az intézmény dolgozói, az intézményi SZMSZ-ben
részletezve

Helyettesítési előírás

-

30 napon belüli és helyettesítést az intézményvezető
helyettes,
30 napon túli helyettesítés az intézményi SZMSZ-ben
részletezve

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő

40 óra

Beosztása

-

Heti 10 kötelező óra óvodai csoportban
Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki.

II.
KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény

Iskolai
szakképesítés

Jogszabályokban és a pályázati kiírásban részletezve
Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett
Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
végzettség,

Elvárt ismeretek

Felsőfokú szakirányú iskolai és vezetői szakirányú végzettség
(jogszabályokban és a pályázati kiírásban részletezve)

Szükséges képességek

Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak
ismerete.
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.

Személyes tulajdonságok

Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.
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KÖTELESSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása az Nkt. 69. § - ában
megfogalmazottakon túl:

 Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben
és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.
 A központi jogszabályok, és az alapító szerv által meghatározott költségvetési
támogatás keretei között önállóan tervezi, irányítja, vezeti, szervezi és ellenőrzi az
intézmény egész tevékenységét.
 Megszervezi és irányítja a rábízott intézmény szakmai, gazdasági, működtetési
feladatainak ellátását.
 Gondoskodik az intézmény működéséhez jogszabályban előírt belső szabályzatok
elkészítéséről, és szükség esetén jóváhagyásra előterjesztéséről.
 Gyakorolja az intézménynél foglalkoztatott alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat.
 Elkészíti az intézmény elemi költségvetését.
 Gondoskodik az intézmény mindenkori jóváhagyott költségvetési előirányzatainak
rendeltetésszerű felhasználásáról, a vagyonvédelemről, a vagyongazdálkodásról.
 A jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségét határidőre
teljesítési.
 Gondoskodik a minőségpolitika kialakításáról, a minőségügyi rendszer
megvalósításáról és végrehajtásáról.
 Biztosítja a belsőellenőrzési rendszer kiépítését és működtetését.
 Biztosítja az intézmény alapfeladatainak ellátásához szükséges, megfelelő szakmai
felkészültségű alkalmazottak foglalkoztatását, gondoskodik azok szakmai
továbbképzéséről.
 Gondoskodik az intézmény alaptevékenységén belül a rendelkezésre bocsátott és e
célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitásainak fokozott kihasználásáról.
 Vezetői tevékenysége átfogja az intézmény szakmapolitikáját, szervezeti struktúráját,
személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek alakítását.
 Ellátja az intézmény képviselését, gyakorolja a kötelezettségvállalási (utalványozási)
és munkáltatói jogokat.
 Kialakítja az intézmény belső szervezeti struktúráját, kinevezi a belső szervezeti
egységek vezetőit, gondoskodik a szükséges szakembergárdáról.
 Szabályozza a belső munka- és hatáskörmegosztást, összehangolja a szervezeti
egységek és alárendelt vezetők munkáját az intézményi feladatok ellátása érdekében.
Tervezi a következő időszak munkáját, ellenőrzi a folyó feladatok végrehajtását, és
értékeli a folyamatos és befejezett tevékenységeket.
 Gondoskodik az éves költségvetési javaslat elkészítéséről, valamint a jóváhagyott
költségvetési előirányzatnak megfelelő gazdálkodásról.
 Gondoskodik az intézmény kezelésébe adott vagyon megőrzéséről, nyilvántartásáról.
 Gondoskodik az óvoda épületeinek karbantartásáról, felújításáról
 Az alapító által meghatározott kereteken belül az intézmény vállalkozói tevékenységét
irányítja.
 A gazdálkodás eredményéről, a források felhasználásáról, a kezelésre átadott vagyon
alakulásáról beszámolót készít a fenntartó részére.
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Egyéb feladatok
 Az óvodai hirdetmények és közlemények felelős szerkesztője.
 Jogosult a vezetői feladataiból - a személyes felelősség megtartása mellett - más
(általa megbízott) munkatársára átruházni, azokat végrehajtatni.
Közvetlenül irányítja és ellenőrzi az intézmény ügyvitelével kapcsolatban





a pedagógusok, a rendszergazda és az ügyviteli dolgozó adminisztratív munkáját,
a jogszabályok nyilvántartását,
a leltárak, elszámolások, nyilvántartások vezetését,
az adatszolgáltatási kötelezettség jogszabálynak megfelelő megvalósítását.

Hatáskör: Az egyházközség által alapított és fenntartott köznevelési feladatot ellátó
intézmény vezetése a vonatkozó jogszabályok szerint.
Felelősség:
 Az intézmény vezetője felelős, az alapító okiratban előírt tevékenységek
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a tervezési,
beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért.
 A költségvetési intézmény vagyonáért, gazdálkodásáért, források felhasználásáért, az
általa készített beszámolóért.
 Az óvodai TÖRZSKÖNYV vezetéséért.
Munkakapcsolatai:
Belső: Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, támogatja (tovább) képzésüket.
Külső: Kapcsolatot tart a fenntartóval, az önkormányzatokkal, a társadalmi és
érdekképviseleti szervekkel, hatóságokkal, az együttműködő társintézetekkel és egyéb
szervekkel.
Részt vesz az Igazgatótanács ülésein, a Presbitérium ülésein, az intézmény tevékenységét
érintő egyéb üléseken, értekezleteken, beszámol az intézmény munkájáról.
Az intézménnyel szemben benyújtott keresetektől, a folyamatban lévő munkajogi és egyéb
peres ügyekről, valamint az intézményben történt rendkívüli eseményekről tájékoztatni
köteles a munkáltatóját.
Folyamatos és rendszeres kapcsolatot tart a szakmai és gazdasági felügyeletet gyakorló
szervekkel, gondoskodik a valósághű adatszolgáltatásról.
Felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai-gazdasági munka színvonalát,
kivizsgálja az intézmény tevékenységével kapcsolatos panaszokat, közérdekű bejelentéseket,
intézkedik az általa észlelt jogellenes, vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet
megszüntetéséről.
Munkavégzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségek: Az intézmény vezetője
köteles a fenntartó egyházközség és szervei által hozott, az intézményre vonatkozó döntéseket
és utasításokat végrehajtani, illetve végrehajtatni.
Köteles együttműködni a Szentendrei Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzőjével,
munkatársaival, és önkormányzati bizottságaival az intézmény működését érintő ügyekben
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Az intézmény vezetője munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésére a
alkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe vétele mellett, az Igazgató
tanács előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult.
Az intézmény vezetője köteles a tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni.
Az intézmény vezetője a beosztásával járó feladatokat a legjobb tudása szerint, a mindenkor
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, körültekintően, felelősségteljesen köteles
ellátni. A jogszabályok nem ismerete nem mentesíti a felelősség alól.
Az intézmény vezetője a szabadság igénybevételét, valamint a hivatalos távollétét, az
esetleges keresőképtelen állapot bekövetkezését, illetve az egyéb igazolt távollét időpontját
írásban köteles a munkáltatójának bejelenteni. Bármely oknál fogva történő távolléte esetén
köteles helyettesét megnevezni.
Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő
információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki,
szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására
tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként
megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / PP, SZMSZ, HÁZIREND stb./
által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, Igazgatótanácsi és Presbitériumi
utasítások, határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat az
alkalmazottakkal is betartatja.
Munkakörülmények
Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére.
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2013. .............................. -től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt:
…………………………………………........
polgármester
a munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát
átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel
tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.
Kelt
…………………………………………........
(munkavállaló
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Óvodavezető helyettes
Munkavállaló neve:
Munkaköre: óvodapedagógus, óvodavezető helyettes
Munkakör szervezeti elhelyezkedése:
Munkáltatója:
Felettese: az óvoda vezetője
Munkapartnerei: óvodapedagógusok, a csoport dajkája, takarító, udvaros, karbantartó
Munkaideje: heti 40 óra
Kötelező óraszáma: heti 24 óra, melyet a gyermekekkel való közvetlen foglalkozással tölt el.
A munkaidő napi, illetve heti lebontását a feladat, illetve a célszerűség figyelembevételével az
óvodavezető állapítja meg.
Óvodavezető helyettesi feladatai:
 Az óvodavezető távollétében a vezetői feladatok ellátása az SzMSz-ben foglaltak
szerint.
 Az IMIP vezetése, minőségirányítási munka szervezése
 Az óvodavezetővel való munkamegosztás az aktuális feladatok ellátásában
 A Költségvetés, fejlesztési lehetőségek ismerete.
 Az intézmény képviselete a vezető megbízása szerint
 Vezetői adminisztrációs feladatok ismerete, dokumentumok elkészítésében való
segítségnyújtás
 Számítógép kezelői ismeretek alkalmazása, folyamatos frissítése
 Szülői szervezettel kapcsolattartás segítése
 Munkaegészségügyi ellenőrzésekre való felkészülés támogatása
 Hospitálás, csoportok látogatása
 Nevelői munka segítése
 Részvétel a teljesítményértékelési munkában
Mint óvodapedagógus kötelessége, hogy:


Feladatát, munkáját Istentől kért bölcsességgel, Krisztusi szeretettel szolgálatból végzi az
intézmény területén, illetve az óvoda által szervezett más programok esetén, a
meghirdetett időben és helyen látja el.



A rábízott gyerekek hitben való nevelését első sorban személyes példamutatásával és
naponta tartott áhítatokkal, értekezletek előtti-utáni imádkozással segíti.



Tudja, hogy a keresztyénnevelés az egész napot át kell, hogy hassa, így a napi
tevékenységek során minden lehetőséget próbál kihasználni.



A dajkák és a hozzáfordulók lelki gondozását a vezető óvónővel együtt végzi, vagy
szükség esetén kéri a lelkész segítségét.
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Saját lelki növekedése érdekében rendszeresen részt vesz a közös áhítatokon, saját
gyülekezetének, egyházközségének alkalmain.



Az Etikai kódexben meghatározott viselkedési és megjelenési kötelességeket, jogokat
kötelezően betartja. Az ezekben meghatározott kötelességek megszegése, elmulasztása
miatt fegyelmi eljárás indítható.



Tervezi, szervezi és irányítja a csoportban folyó pedagógiai munkát. (Differenciált
neveléssel, módszerek és feladatok alkalmazása, szemléltetési eszközök készítése stb.)



Minden év elején felméri a csoportja készségszintjét, melyet rögzít a csoportnaplójában.
Ennek figyelembevételével az óvoda Helyi Pedagógiai Programjának és az éves
munkatervnek tükrében nevelési és oktatási tervet készít. Önállóan és felelősséggel
fejleszti az egyes gyerekeket és a csoportot. Negyedévente értékeli a nevelési terv
megvalósulását.



Nevelőmunkájában figyelembe veszi a gyerekek fejlettségi szintjét és érvényesíti a
tehetséggondozást, felzárkóztatást, a személyiségek sokszínűségéből fakadó különbségek
elfogadását.



Biztonságos körülményeket teremt a gyerekek értelmi-, testi-, lelki fejlődéséhez. Napra
készen vezeti a csoporthoz tartozó adminisztrációs feladatokat (mulasztási napló, csoport
napló, fejlődési napló).



Az óvoda többi csoportjával egyeztetve elkészíti csoportja heti rendjét, napirendjét.



Naponta felkészül a következő napi tevékenységekre.



A dajkával közösen végzi a gyerekek körüli gondozási feladatokat.



Ha gyermekvédelmi esetet tapasztal, sürgősen jelzi a Gyermekvédelmi felelősnek, hogy
sürgősen megtehessék a gyermek érdekében a lépéseket.



Kapcsolatot tart a szülőkkel: fogadóórát, szülői értekezletet, nyílt napot tart az éves
munkatervben meghatározottak szerint.



Az iskolaérettségi vizsgálatokat november végéig elvégzi és a vezető óvónővel egyeztetve,
tájékoztatja a szülőket.



November végén, kötelező fogadóóra keretében, minden iskolaköteles gyermekről
tájékozódik, és tájékoztatást ad szüleinek a beiskolázásról.



A Nevelési Tanácsadóval egyezetett időpontig (január) Nevelési Tanácsadóba irányítja azt,
akinél ez szükséges.



Biztosítja a szülők számára, hogy beiskolázás előtt minél több információhoz jussanak
(faliújság, szórólapok)



Kapcsolatot tart csoportja szülői képviselőjével, közösen tervezik, szervezik a
kirándulásokat, programokat.



Részt vesz a szülői munkaközösség megbeszélésein.
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Az SZMSZ-ben rögzített ünnepekhez és óvodai hagyományokhoz igazodva kialakítja
csoportjában az ünneplés módját. Ezeken, a napokon az ünnep tartalmi szervezésétől
függően, mindkét váltótárs az óvodában tartózkodik.



Aktívan részt vesz/együttműködik - Pályázatok keresésében, és megírásában.

Felelősségei


Külön felelőssége, hogy minden nap a termét megfelelő állapotban adja át a dajkának
(széket felrakva, a játékokat esztétikusan a helyére téve.)



A munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartja, a felszereléseket, eszközöket
rendeltetésszerűen használja.



A balesetet jelenti a vezetőnek, szükség szerint intézkedést kér.



A fertőző megbetegedések esetén jelez az óvoda vezetőjének.



A gyermekcsoportját felügyelet nélkül nem hagyhatja.



A költségvetés tervezése előtt javaslatot tesz csoportjában a bútorok, eszközök javítására,
pótlására, bővítésére.

Vagyoni
 Leltári felelősséggel tartozik a csoportjának berendezési tárgyaiért, eszközeiért, melyet a
nyilvántartás szerint (leltárfüzet) évente ellenőriz.


Felelősséggel tartozik a rábízott eszközökért és az óvoda közös vagyonáért.



Csoport dajkájával közösen felel az óvoda-, csoportszoba-, mosdó-, öltöző-, rendjéért és
tisztaságáért.

Bizalmas információk kezelése
 A gyermekek, szülők, dolgozók, személyiségjogait, érintő információkat nem továbbíthat
kifelé, hanem megőrzi!
Ellenőrzés
 Folyamatosan értékeli és ellenőrzi csoportjában a gyerekek teljesítményét, fejlődését és
erről nevelési évenként kétszer személyiséglapon feljegyzést készít.
Kapcsolatok
 A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, legjobb tudása
szerint törekszik pedagógiai cél megvalósítására.


Törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására váltótársával és a csoport dajkájával.



Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését (szülői értekezlet,
fogadóóra, nyílt nap, családlátogatás, közös programok. )
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Munkakörülmények
 Napi felkészüléséhez a nevelői szoba - rendelkezésre áll.


Külön öltöző



Hivatalos ügyek intézésére a telefon biztosított. Magánbeszélgetés céljára a telefon térítés
ellenében vehető igénybe.



A szakmai könyvtár és szertár a munkájához rendelkezésre áll.

Kapcsolattartási kötelezettsége
 A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény
vezetője alkalmanként megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát, a
körülményekhez képest fenntartja!

A munkáltató vagy munkahelyi vezető utasítására ideiglenesen a zavartalan működéssel
összefüggő okból az eredeti munkaköre helyett vagy mellett más; munkakörbe nem tartozó
feladatokat is köteles ellátni.
A fenti munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, azt magamra kötelező érvényűen
elfogadom. A munkaköri leírás egy példányát átvettem.

.............................................................
munkavállaló

.........................................................
óvodavezető
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Óvodapedagógus munkaköri leírása
Óvodapedagógus neve:
A munkahely neve, címe:
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője
A munkakör célja: A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyermek lelki- szellemi-testi
gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása. E cél eléréséhez szükséges pedagógiai-szakmai, tanügyigazgatási, adminisztratív feladatok.
Beosztásával járó általános és rendszeres feladatainak köre
Heti munkaideje 40 óra, ebből kötelező óraszám 32 óra.
A fennmaradó 8 óra a Köznevelési törvény alapján töltendő le.


Feladatát, munkáját Istentől kért bölcsességgel, Krisztusi szeretettel szolgálatból végzi az
intézmény területén, illetve az óvoda által szervezett más programok esetén, a
meghirdetett időben és helyen látja el.



A rábízott gyerekek hitben való nevelését első sorban személyes példamutatásával és
naponta tartott áhítatokkal, értekezletek előtti-utáni imádkozással segíti.



Tudja, hogy a keresztyénnevelés az egész napot át kell, hogy hassa, így a napi
tevékenységek során minden lehetőséget próbál kihasználni.



A dajkák és a hozzáfordulók lelki gondozását a vezető óvónővel együtt végzi, vagy
szükség esetén kéri a lelkész segítségét.



Saját lelki növekedése érdekében rendszeresen részt vesz a közös áhítatokon, saját
gyülekezetének, egyházközségének alkalmain.



Az Etikai kódexben meghatározott viselkedési és megjelenési kötelességeket, jogokat
kötelezően betartja. Az ezekben meghatározott kötelességek megszegése, elmulasztása
miatt fegyelmi eljárás indítható.



Tervezi, szervezi és irányítja a csoportban folyó pedagógiai munkát. (Differenciált
neveléssel, módszerek és feladatok alkalmazása, szemléltetési eszközök készítése stb.)



Minden év elején felméri a csoportja készségszintjét, melyet rögzít a csoportnaplójában.
Ennek figyelembevételével az óvoda Helyi Pedagógiai Programjának és az éves
munkatervnek tükrében nevelési és oktatási tervet készít. Önállóan és felelősséggel
fejleszti az egyes gyerekeket és a csoportot. Negyedévente értékeli a nevelési terv
megvalósulását.



Nevelőmunkájában figyelembe veszi a gyerekek fejlettségi szintjét és érvényesíti a
tehetséggondozást, felzárkóztatást, a személyiségek sokszínűségéből fakadó különbségek
elfogadását.



Biztonságos körülményeket teremt a gyerekek értelmi-, testi-, lelki fejlődéséhez. Napra
készen vezeti a csoporthoz tartozó adminisztrációs feladatokat (mulasztási napló, csoport
napló, fejlődési napló).
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Az óvoda többi csoportjával egyeztetve elkészíti csoportja heti rendjét, napirendjét.



Naponta felkészül a következő napi tevékenységekre.



A dajkával közösen végzi a gyerekek körüli gondozási feladatokat.



Ha gyermekvédelmi esetet tapasztal, sürgősen jelzi a Gyermekvédelmi felelősnek, hogy
sürgősen megtehessék a gyermek érdekében a lépéseket.



Kapcsolatot tart a szülőkkel: fogadóórát, szülői értekezletet, nyílt napot tart az éves
munkatervben meghatározottak szerint.



Az iskolaérettségi vizsgálatokat november végéig elvégzi és a vezető óvónővel egyeztetve,
tájékoztatja a szülőket.



November végén, kötelező fogadóóra keretében, minden iskolaköteles gyermekről
tájékozódik, és tájékoztatást ad szüleinek a beiskolázásról.



A Nevelési Tanácsadóval egyezetett időpontig (január) Nevelési Tanácsadóba irányítja azt,
akinél ez szükséges.



Biztosítja a szülők számára, hogy beiskolázás előtt minél több információhoz jussanak
(faliújság, szórólapok)



Kapcsolatot tart csoportja szülői képviselőjével, közösen tervezik, szervezik a
kirándulásokat, programokat.



Részt vesz a szülői munkaközösség megbeszélésein.



Az SZMSZ-ben rögzített ünnepekhez és óvodai hagyományokhoz igazodva kialakítja
csoportjában az ünneplés módját. Ezeken, a napokon az ünnep tartalmi szervezésétől
függően, mindkét váltótárs az óvodában tartózkodik.



Aktívan részt vesz/együttműködik - Pályázatok keresésében, és megírásában.
Felelősségei



Külön felelőssége, hogy minden nap a termét megfelelő állapotban adja át a dajkának
(széket felrakva, a játékokat esztétikusan a helyére téve.)



A munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartja, a felszereléseket, eszközöket
rendeltetésszerűen használja.



A balesetet jelenti a vezetőnek, szükség szerint intézkedést kér.



A fertőző megbetegedések esetén jelez az óvoda vezetőjének.



A gyermekcsoportját felügyelet nélkül nem hagyhatja.



A költségvetés tervezése előtt javaslatot tesz csoportjában a bútorok, eszközök javítására,
pótlására, bővítésére.

109

Vagyoni
 Leltári felelősséggel tartozik a csoportjának berendezési tárgyaiért, eszközeiért, melyet a
nyilvántartás szerint (leltárfüzet) évente ellenőriz.


Felelősséggel tartozik a rábízott eszközökért és az óvoda közös vagyonáért.



Csoport dajkájával közösen felel az óvoda-, csoportszoba-, mosdó-, öltöző-, rendjéért és
tisztaságáért.

Bizalmas információk kezelése
 A gyermekek, szülők, dolgozók, személyiségjogait, érintő információkat nem továbbíthat
kifelé, hanem megőrzi!
Ellenőrzés
 Folyamatosan értékeli és ellenőrzi csoportjában a gyerekek teljesítményét, fejlődését és
erről nevelési évenként kétszer személyiséglapon feljegyzést készít.
Kapcsolatok
 A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, legjobb tudása
szerint törekszik pedagógiai cél megvalósítására.


Törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására váltótársával és a csoport dajkájával.



Pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését (szülői értekezlet,
fogadóóra, nyílt nap, családlátogatás, közös programok. )

Munkakörülmények
 Napi felkészüléséhez a nevelői szoba - rendelkezésre áll.


Külön öltöző



Hivatalos ügyek intézésére a telefon biztosított. Magánbeszélgetés céljára a telefon térítés
ellenében vehető igénybe.



A szakmai könyvtár és szertár a munkájához rendelkezésre áll.

Kapcsolattartási kötelezettsége
 A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény
vezetője alkalmanként megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát, a
körülményekhez képest fenntartja!
Nyilatkozat
„munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért a kezelt értékekért
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket,
gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.”
Dátum:
……………..…………………….. P.H. ………………………………………….
Intézményvezető
Munkavállaló
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DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
DAJKA:
Munkaideje: Heti 40 óra
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és
ellenőrzése alapján - csoportmunkáját a csoportvezető óvodapedagógus irányítása alapján
végzi.
BEOSZTÁSÁVAL JÁRÓ ÁLTALÁNOS ÉS RENDSZERES FELADATAINAK KÖRE


Az óvónő mellett, a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt vesz a
gyermekcsoport életében.



Az óvónő kérésére segít a foglalkozások szervezési teendőiben.



Séták, kirándulások alkalmával segít az óvónőknek a gyermekek felügyeletében.



Az óvónő utasítása szerint segít a gyermekek gondozásában, étkeztetésében,
öltöztetésében (a csoportszokásnak megfelelően).



Az arra rászoruló gyermekeket megmosdatja, tiszta ruhát ad rá.



Az óvodahelységeit rendben tartja, ellátja a naponkénti takarítási feladatokat (folyosó
felmosása, csoportok porszívózása, mosdók, csapok, wc-k takarítása és fertőtlenítése,
csempe letörlése szükség szerint, tornaszoba feltakarítása délelőttös műszakban- nap
közben).



Felső szinten –a dajkák közösen végzik évszakonként, és szükség szerint, a
nagytakarítást /őszi-téli- tavaszi-nyári nagytakarítás/



A saját csoportban portalanítás, öltöző szekrények mögött kiporszívózás és felmosás,
öltözőszekrények tetejének letörölgetése hetente kétszer.



Zárós műszakban csoportszobák felporszívózása, felmosása, szemetesek kiürítése és a
folyosók, előtér felsöprése, felmosása



Előkészíti a reggelit, az ebédet és az uzsonnát, melyet étkezésre kész állapotban
bekészít a csoportszobába (HACCP előírásnak megfelelően letakarja az ételt)



Reggeli, ebéd és uzsonna után felsöpör a saját csoportszobájában, és utána részt vesz a
mosogatásban.



Közösen végzik a heti nagytakarítást a konyhában.



Saját csoportja textíliáit rendben tartja: rendszeresen kimossa, kivasalja.



Saját csoportjában előkészíti a WC papírt és a szalvétát. Gondoskodik az állandó
utánpótlásról.



Hetente fertőtleníti a fogmosó poharakat és fésűket.



Gondozza a benti helyiségben és az ablakban lévő virágokat.
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A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik.



Játékokat szükség szerint lemossa és fertőtleníti.



Takarítói teendőit nem a gyermekek között végzi.



A délutáni pihenéshez előkészíti az ágyakat, segít a lefektetésben, majd felkelésben.



Zárós műszakban az óvónővel együtt letakarja a homokozót.



Hetente kisöpri az udvari kisházakat.



A csoportvezető óvónő kérését teljesíti, munkáját támogatja.



Saját lelki növekedése érdekében rendszeresen részt vesz a közös áhítatokon, saját
gyülekezetének, egyházközségének alkalmain.



Az Etikai kódexben meghatározott viselkedési és megjelenési kötelességeket, jogokat
kötelezően betartja. Az ezekben meghatározott kötelességek megszegése, elmulasztása
miatt fegyelmi eljárás indítható.



A munkaidőkezdést és végzést pontosan betartja.



A jelenléti ívet folyamatosan írja.

IDŐSZAKOS FELADATOK
 Babaruhák, textíliák időszakos javítása, varrása.


Gyermekek ágyneműinek váltása 2 hetente.



Fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítést végez.



Évente két alkalommal (óvodanyitás előtt és tavasszal) nagytakarítást végez
(függönymosás, ablakmosás, radiátorok, ablakkeretek, ajtók lemosása).

KÜLÖNLEGES FELELŐSSÉGEI:
Vagyoni érdekeltséggel kapcsolatosan
 A rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak
megfelelően használja, és állagmegóvásukról gondoskodik.


Az épület biztonsága érdekében záráskor ellenőrzi a nyílászárókat, redőnyöket,
világítást, vízcsapokat, radiátorokat, távozáskor áramtalanít, és beriasztja az épületet.



Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.



A csoportja textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol.



A tűz és munkavédelmi előírásokat mindenkor betartja.



Az esetleges meghibásodásokat időben jelzi.
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Tervezés
 A felhasznált tisztító- és mosószer mennyiséget egyezteti a tisztítószer-felelőssel.


Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez javaslatot
tehet.

Bizalmas információ kezelése
 A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági
helyzetéről felvilágosítást nem adhat. Érdeklődés esetén a szülőt az óvónőhöz
irányítja.
Kapcsolattartási kötelezettsége
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, amellyel az intézmény vezetője
alkalmanként megbízza. A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez
igazodva a munkáltató fenntartja!
Nyilatkozat
„munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért a kezelt értékekért
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat,
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.”
Dátum:
……………..……………………..
Munkavállaló

P.H.

……………………………………..
Intézményvezető
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ÉLELMEZÉSVEZETŐ ÉS DAJKA
Közvetlen felettese: az intézményvezető
Munkaideje: heti 40 óra
Beosztásával járó általános és rendszeres feladatainak köre:

A munkaidőkezdést és végzést pontosan betartja.


A jelenléti ívet folyamatosan írja.

7. 30 – 10 óráig
 Naprakészen vezeti az étkezési nyilvántartási naplót, a szülők által beírtak alapján
megrendeli a másnapi ételmennyiséget.


Beszerzi, megrendeli a reggeli és az uzsonna nyersanyagát, vezeti a kartonokat.



Az étkezés rendelés alapján kiszámolja a gyermekek ebédpénzét, erről tájékoztatja a
szülőt.



Az ebédpénzt - egy hónapban 2 napon - beszedi.



A kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat, és a Pénztárkönyvet rögzíti.



Az Önkéntes Alapítványi hozzájárulást csütörtökönként 8-9-ig szedi.



Alkalmanként besegít az óvodavezetőnek / fénymásolás, adatrögzítés, postabontás,
érkeztetés stb./

10 – 14 óráig
 A konyhát és a konyhai eszközöket rendben tartja, hetenként (segítséggel) takarítást
végez /pl. tűzhelytisztítás, szekrénypolcainak portalanítása/.


Hetente, ill. szükség szerint cseréli a konyhai textíliát.



Kimossa, leereszti, fertőtleníti a hűtőszekrényt. Biztosítja a konyhában a
fertőtlenítőszert a kézmosáshoz.



Tisztán tartja a mosogatókat.



Étkezés után elmosogat, az edényeket a helyére teszi. (segítséggel)



Naponta ételmintát tesz el a hűtőszekrénybe és azt 72 óráig megőrzi, az üvegeket
dátummal látja el.



A konyhába idegeneket (gyereket!) nem enged be.



Ügyel személyes tisztaságára (haj, köröm, bőr stb.) és az előírt munkaruhát rendben
tartja, viseli.



Munkáját mindig felelősségteljesen látja el, fokozottan ügyel a higiéniai szabályok és
az ÁNTSZ előírások betartására.



Anyagi felelősséggel tartozik a rábízott eszközökért, berendezésekért, tárgyakért.
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Amennyiben dajka kollégája hiányzik, akkor napi munkaidejében besegít, helyettesíti
annak feladatait.

14 - 15. 30 óráig
 A felső szinten:
-

a virágokat szükség szerint locsolja, gondozza
a mozgásfejlesztőt, azokon a napokon, mikor használva van –
a folyosót, a felnőtt öltözőt, előterét, a lépcsőt minden nap

-

az óvodavezető irodáját hetente 2x

-

a többi helyiséget /gazdasági szoba, logopédus szoba, nevelői szoba,

szertár, 2 felnőtt wc, fürdőszoba/ hetente 1x takarítja.
a dajkákkal közösen végzi a felső szint szükség szerinti, és negyedévenkénti
nagytakarítását.
Bizalmas információ kezelése
 A gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági
helyzetéről felvilágosítást nem adhat. Érdeklődés esetén a szülőt az óvónőhöz
irányítja.
-

A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, amellyel az intézmény vezetője
alkalmanként megbízza.
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja!
Nyilatkozat
„munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért a kezelt értékekért
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat,
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.”
Dátum:
……………..……………………..
Munkavállaló

P.H.

……………………………
Intézményvezető
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KARBANTARTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
A munkahely neve, címe:
A beosztásával járó főbb feladatok
Gondnoki feladatok
 Folyamatosan gondoskodik az épületben lévő meghibásodások javításáról (nyílászárók
javítása, égő csere, zárcsere)


Felel az utcafront és az udvar folyamatos rendben-, illetve tisztántartásáért.



Rendszeresen gondozza, locsolja az óvoda udvarát, takarítja a járdát, szükség szerint
felássa és fertőtleníti a homokozókat.



Téli időszakban gondoskodik az óvoda balesetmentes megközelítéséről, az épület
állagának megóvása érdekében, a fal mellől is eltakarítja a havat.



Gondoskodik a kukák kiürítéséről, előkészíti az elszállításhoz.



Gondozza és óvja az óvoda udvarán található növényeket (fűnyírás, metszés,
viráglocsolás, ültetés, kertgyomlálás)



Kérésre segítséget nyújt a dajkáknak és óvónőknek (függönyök felakasztása, fúrások,
bútormozgatások, játékjavítás).



Nyári nagytakarításnál segít a bútorok áthelyezésében.



Javítási munkák közben, az intézmény vagyon-, tűz-, baleset- és munkavédelmi
előírásait maradéktalanul köteles betartani.



Leltárilag felel a kezelésében lévő eszközökért és tárgyakért.



Az óvoda kulcsaiért felel, ezáltal az óvoda vagyonáért is.



A fűtés berendezését, a helyiségek megfelelő hőmérsékletét figyelemmel kíséri.



A radiátorok termosztátját folyamatosan ellenőrzi.

Különleges felelőssége
Tervezés
 Tervezi a munkájához szükséges anyagok, szerszámok beszerzését és továbbítja az
óvodavezetőnek.
Bizalmas információk kezelése
 Kívülállónak az óvodában történtekről és az óvodába járó gyerekekről felvilágosítást
nem adhat.


Szülőkkel kapcsolatos észrevételeit a vezető óvónővel közölje.
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Ellenőrzés foka
 Állandó és folyamatos ellenőrzést végez, előírás szerint az épületben és környékén.


Ha balesetveszélyes eseményt, eszközt tapasztal, azonnal szól az óvodavezetőnek.

Kapcsolattartási kötelezettsége:
A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője
alkalmanként megbízza.
A munkaköri leírás megváltoztatásának jogát - a körülményekhez igazodva - a munkáltató
fenntartja!
Nyilatkozat
„munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy
példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért a kezelt értékekért
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat,
eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.”
Dátum:
……………..…………………….. P.H.
Munkavállaló

………………………………………….
Intézményvezető
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ÓVODATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

MUNKAKÖR
Beosztás
Cél

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

ÓVODATITKÁR
- Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése
- Az óvodai ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása,
- Adatrögzítési feladatok ellátása.
- Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása.
Óvodavezető SZMSZ mellékletében található szervezeti vázrajznak
megfelelően)
-

30 napon túli helyettesítését az óvodavezető rendeli el írásban.

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő
Beosztása

40 óra
-

KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai
végzettség,
szakképesítés
Elvárt ismeretek

Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval való egyeztetés
szerint
Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki.
II.

Büntetlen előélet
Középiskola/gimnázium, közgazdasági,
Az óvoda belső szabályzatainak ismerete.
Igazgatási és jogi alapismeretek
Pedagógiai alapismeretek,
Ügyviteli és titkári alapismeretek (gépírás, gyakorlott szintű számítógéphasználat),
Gazdálkodási alapismeretek (pénzügyi-számviteli).
Önálló munkavégzés. Együttműködés
Kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelem.
Példamutató magatartás és megjelenés.
Jó kommunikációs és szervező készség.

KÖTELESSÉGEK
Feladatkör részletesen:
 Gyermekenkénti és csoportonkénti nyilvántartást vezet.
 Elkészíti a rovat elszámolást, a számlákat tételesen bekönyveli, vezeti az elszámolásokat.
 Felelőséggel vezeti a munka és védőruha-nyilvántartást, az anyagszámadási füzetet, a szakmai anyagok
nyilvántartását.
 Elvégzi a vagyonkezeléssel járó munkálatokat, leltározást, selejtezés előkészítést, stb.
 Az óvodára érvényes rendeleteket, utasításokat betűrendes mutatóba bejegyzi.
 Előkészíti a vezető részére a felvétellel, kilépéssel kapcsolatos adminisztrációt, szabadság-nyilvántartást,
szükség szerint végzi a postázást.
 A baleseti jelentéseket a vezető utasítása szerint határidőre elkészíti, elpostázza.
 A vezető utasítása szerint a hiányzásjelentést, a helyettesítési elszámolásokat határidőre elkészíti.
 Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő betartását.




Gondoskodik róla, hogy az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen.
Vezeti a vezető utasítása szerint a személyi nyilvántartólapokat. Személyi anyagokat az irattári tervnek
megfelelően rendezi az intézményvezető utasítása alapján.
Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor ellenőrizhető
állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek.
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Irattári selejtezést végez.
A vezető utasítása szerint intézi és nyilvántartja a pedagógus-igazolványokat.
Közreműködik a személyzeti és munkaügyi ügyintézésben.
Ebéd, és egyéb térítési díjak beszedése. A befolyt összeget a szabályzatokban leírt rendelkezéseknek
megfelelően keze
Vezeti a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit.
A számlákat naprakészen kezeli.
Gondoskodik arról, hogy az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és
megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának.
Nyilvántartja és kezeli a gyermek kedvezményes, vagy ingyenes étkeztetési díjának megállapításához
szükséges adatokat.
Átveszi a közérdekű adatot igénylő által benyújtott formanyomtatványt és ellenőrzi, hogy, az
igény teljesíthetősége szempontjából megfelelően töltötte ki, szükség szerint a kitöltéshez
segítséget nyújt, majd soron kívül továbbítja az óvoda vezetőjének.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda SzMSz-ében
biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed:
 a térítési díjak kezelésére
 az ügyiratok vezetésének kezelésére
 az irattár megfelelő kezelésére
M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat
az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. A nevelőtestülettől és a dajkák
közösségétől elkülönült feladattal rendelkező közalkalmazott, akinek feladata elsősorban az intézmény
adminisztrációs adat és iratkezelési feladatainak elvégzése, az intézmény adminisztrációs tevékenységének
rendeltetésszerű működéséhez szolgáló feltételek biztosítása a vezető egyszemélyi utasításai alapján. Saját
területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:







munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak
megsértéséért és a hivatali titok megsértéséért;
a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért;
anyagi felelőséggel tartozik az általa kezelt készpénzt illetőleg.

III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb feladat és
megbízás.
IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése
 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
 Ellenőrzését maga is kérheti.
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Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a munkájával
szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.

Ellenőrzésére jogosultak:
 Óvodavezető és helyettese
 Telephelyvezető
V.

ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2013. ............................................... tól lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
Kelt:
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát
átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel
tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.
Kelt:
……….……………………………………….
munkavállaló

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
MUNKAKÖR
Beosztás

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

Cél

-

Közvetlen felettes

-

Helyettesítési előírás

-

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése
A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek
zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az
óvodapedagógusok munkáját.
Óvodavezető-helyettes (SZMSZ mellékletében található szervezeti
vázrajznak megfelelően)
30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető helyettes,
30 napon túli helyettesítést az intézményvezető rendeli el írásban.

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő
Beosztása

40 óra
-

Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval való
egyeztetés szerint
Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki, a fennmaradó
időben nyári táborba, intézményi ügyeletre beosztható.

II.
KÖVETELMÉNYEK

120

Alapkövetelmény
Iskolai
szakképesítés
Elvárt ismeretek

Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
végzettség,

Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén pedagógiai asszisztensi végzettség

Szükséges képességek

Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak
ismerete.
Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.

Személyes tulajdonságok

Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

KÖTELESSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása
Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése:
A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni a gyermekek
testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok
iránymutatása szerint. Foglalkozásokon óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az eszközöket
előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek előkészítésében, egyes
gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a foglalkozáson megfelelően tudjanak dolgozni.
Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a gyermekek étkezésére. Részt vesz
a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában. Az udvari levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek
öltözködésében, az udvari rend megtartásában, játékot kezdeményez. Játék, foglalkozásokat önállóan tart.
Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai közlekedését, a programokon
való kulturált részvételt. A délutáni foglalkozásokon a pedagógus útmutatása szerint segít a szervezett
foglalkozások előkészítésében, levezetésében. Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot.
Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban tartja, előkészíti a
következő napokra. Segít a gyermekek hazabocsátásánál. Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy
kiscsoportos fejlesztést végez. A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a
gyermekekkel gyakorolja. Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy
haza kíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap. Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen
értesíti a beosztott pedagógust vagy vezetőt. Ismeri az intézmény alapdokumentumait. Munkáját minden esetben
az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása szerint végzi.
FELELŐSSÉG - Különleges felelősségek
Személyekért:
Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az óvoda
nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az egymást segítő emberi
kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének
kialakításában.
A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz irányítja. A
hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.
Vagyon:
Felelős az intézményben lévő iroda- és számítástechnikai berendezések rendeltetésszerű használatáért. Szervezi
és végrehajtja a rábízott beszerzéseket.
Pénzügyi döntések:
Az intézmény pénzügyeit érintő kérdésekben csak az intézmény vezetőinek döntése után intézkedhet.
Tervezés:
Figyelemmel kíséri az csoportra/gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását proaktívan segíti.
Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi és adminisztrálja.
Technikai döntések:
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
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Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.

Bizalmas információk:
A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a törvény
szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda
vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására tárhat fel.
Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./ által
megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása
alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. Ha bármely területen
hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.
Kapcsolatok
Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, az óvodatitkárral és az
óvodavezetéssel. Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgozói
érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan
kialakult kapcsolatainkat. Munkáját háromévenként az illetékes vezető értékeli, kétévenként kérheti minősítését.
Munkakörülmények
Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos
jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a Kollektív Szerződés, Közalkalmazotti Szabályzat alapján végzi.
Munkaszobája a nevelői szoba, ahol íróasztala, szekrénye van. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló
berendezés áll rendelkezésére.

A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült:
- 2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben.
Véleményezésre jogosult:
- intézményvezető választás
- éves munkaterv értékelés
Döntésre jogosult:
- pedagógiai eljárások, módszerek megválasztása témakörben
Részvételi jog illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2013. február 1-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Kelt:

…………………………………………........
intézményvezető
a munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát
átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel
tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.
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Kelt
……….……………………………………….
munkavállaló
ÓVODAPSZICHOLÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA
MUNKAKÖR
Beosztás
Cél

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás
MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő
Beosztása

ÓVODAPSZICHOLÓGUS
- Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése
- Prevenció, melynek célja gyermekek személyiségfejlődésének segítése,
lelki egészségvédelme közvetett vagy közvetlen módon, az
óvodapedagógus és a szülő bevonásával.
- Szakszerű pszichológiai szűrővizsgálatok elvégzése.
Telephelyvezető (az SZMSZ mellékletében található szervezeti vázrajznak
megfelelően)
-

30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban.

munkaideje heti 40 óra,
- a szakfeladatainak megfelelő foglalkozásokkal összefüggő feladatait heti
26 órában végzi beleértve a gyermekekkel, a pedagógusokkal való
egyéni és csoportos konzultációt, szülőkkel való kapcsolattartást
egyaránt, szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki.
II.

KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség, szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Büntetlen előélet
Egyetemi végzettség
Az óvoda belső szabályzatainak ismerete.
Önálló munkavégzés. Együttműködés
Kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelem.
Példamutató magatartás és megjelenés.

KÖTELESSÉGEK
Munkájának alapvető célja, hogy szaktudásával az óvoda nevelő-oktató munkáját segítse, hatékonyságát növelje.
Az óvodával együtt, annak révén azt szolgálja, hogy belső lehetőségeiket adott körülmények között optimálisan
realizálni képes személyiségek formálódjanak, fejlődjenek ki a nevelés folyamán. Járuljon hozzá a nevelési célok
konkretizálásához, rugalmasan és toleránsan a belső adottságokhoz igazodó érvényesítéséhez.
Az óvodapszichológusnak-együttműködésben az óvoda vezetésével és más dolgozóival- szakszerűen kell
elősegítenie, hogy az óvoda hatékonyan működő emberi közösség legyen az elkerülhetetlenül fellépő
konfliktusok körültekintő, differenciált, konstruktív megoldására képes rendszerré váljék.
Feladatkör részletesen:
 A pedagógusok közvetítésével, a pedagógustársakkal konzultatív kapcsolatot kiépítve, a
nevelőközösség szemléletét alakítva fejti ki személyiségformáló hatását.
 Szakmai szempontok alapján ismereteket szerez a gyermekek csoportjairól, az egyes gyermekekről, a
szülőkről, a nevelőtestületről, méréseket végez, közvetlen módon befolyásolja az óvoda gyermekeinek
életét, fejlesztő eljárásokat honosít meg, illetve dolgoz ki.
 Munkájában a megismerés és az aktív befolyásolás, valamint az alkalmazás és az újat kutató jelleg
ötvöződik.
 Szűrés és irányítás, különös tekintettel a beiskolázás és az átmenetek kritikus szakaszaira.
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Elsősorban preventív munka végezése, a tanulási nehézségek, beilleszkedési zavarok előrejelzése, korai
azonosítása és elemzése.
Szakszerű pszichológiai szűrővizsgálat, a valamilyen szempontból veszélyeztetett, beilleszkedési
zavarokkal, pszichés rendellenességekkel, teljesítményzavarral, magatartásproblémával, tanulási
nehézséggel küzdő gyermekek esetében.
Személyesen, a konkrét gyermek konkrét szükségleteinek, belülről motivált érdeklődésének s
természetes aktivitásának értőn figyelése, egész személyiségének elfogadása és indirekt irányítása,
A munkatársi együttműködés, a nevelési helyzet- és esetmegoldások folyamatos egyeztetése, szükség és
igény szerint
Tartja a szakmai kapcsolatot a Nevelési Tanácsadóval.
Feltáró és fejlesztő célzatú egyéni és csoportos foglalkozások megtartása.
Konkrét nevelési problémák megoldásakor, esettanulmány készítése az érintett pedagógusokkal.
A gyermekkel való mentálhigiénés jellegű egyéni foglalkozás.
Személyiségfejlesztő tréning, önismereti csoportok vezetése az alkalmazottak részére.
A feltáró és fejlesztő célzatú foglalkozások –az igények függvényében- a pedagógusok körében.
Konzultáció konkrét nevelési problémák megoldása, lehetőségek kiaknázása szempontjából.
Konkrét nevelési esetek, illetve a nevelőközösség általános helyzetének megbeszélése a
pedagógusokkal és az óvodavezetéssel.
Konzultatív kapcsolat a szülőkkel is.
Szakterületéről továbbképzést nyújt és szervez pedagógustársainak, ismeretterjesztést biztosít a szülők
(munkaközössége) számára is.
Módszereinek, eljárásainak megválasztásában érvényesíti szakmai autonómiáját.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az alkalmazotti közösség és nevelőtestület tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda
SzMSz-ében biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Év végén az egész éves teljesítményét értékeli írásban a nevelőtestületnek.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti és nevelőtestületi értekezleteken.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat
az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el.
Tevékenységét köteles a korszerű tudományra alapozottan, legjobb meggyőződése szerint, a törvényes keretek
között, az óvoda helyi szabályzatai előírásainak betartásával végezni. Az óvodavezető utasításának e
kötelezettség megtartásával eleget tenni.
Titoktartás kötelezi mindazon információkra vonatkozóan, amelyeket a gyermekekről, illetőleg az
alkalmazottakról szerez. A titoktartási kötelezettség kiterjed mind a szóban vagy írásban közölt, illetőleg
vizsgálati eredmények révén birtokába jutott, mind az ezekből kikövetkeztetett adatokra. Figyelemmel van arra
is, hogy az adatbankban tárolt adatai ne jussanak illetéktelenek tudomására. Köteles megőrizni az óvodai
szervezet szolgálati titkait is.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak
megsértéséért;
 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért,
 a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete által kiadott
Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének előírásai kötelező érvényűek. Ezen Szakmai Etikai Kódex
részletesen szabályozza a titoktartásra vonatkozó kötelezettségeket, melyet ezen Munkaköri leírás
aláírásával önmagára nézve kötelező érvényűnek fogad el.
Technikai döntések:
Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.
Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.
Munkakörülmények
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Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos
jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján végzi. Munkaszobája a nevelői szoba, ahol íróasztala, szekrénye
van. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére. Munkafeltételei a szakszerű
szakmai tevékenység követelményeinek maradéktalan teljesítését tegyék lehetővé.
Ellenőrzés foka
Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./ által
megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása
alapján végzi.
Kapcsolatok
Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, az és az óvodavezetéssel.
Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében
kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult
kapcsolatainkat.
III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb feladat és
megbízás.
IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ellenőrzése
 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
 Ellenőrzését maga is kérheti.
 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a munkájával
szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.
Ellenőrzésére jogosultak:
 Óvodavezető és helyettese
A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a nevelőtestület
tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az intézményi munkatervben jelöltek szerint.
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2013. szeptember 1-től lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
Kelt:
…………………………………………........
a munkáltatói jogkör gyakorlója
NYILATKOZAT
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát
átvettem.
Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel
tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.
Kelt:
……….……………………………………….
munkavállaló
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RENDSZERGAZDA MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

Beosztás

RENDSZERGAZDA

Cél

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése
Az intézményben használt számítástechnikai eszközök
működőképességének biztosítása, az állandó használhatósági állapot
fenntartása.
Telephelyvezető (az SZMSZ mellékletében található szervezeti vázrajznak
megfelelően)

Közvetlen felettes
Helyettesítési előírás

-

-

30 napon belüli helyettesítést a telephelyvezető,
30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban.

MUNKAVÉGZÉS
Hely
Heti munkaidő
Beosztása

40 óra
-

Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval való egyeztetés
szerint
Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki.
II.

KÖVETELMÉNYEK
Alapkövetelmény
Iskolai végzettség, szakképesítés
Elvárt ismeretek
Szükséges képességek
Személyes tulajdonságok

Büntetlen előélet
informatikai szakirányú egyetemi/főiskolai, vagy OKJ-s szakirányú végzettség
Az óvoda belső szabályzatainak ismerete.
Önálló munkavégzés. Együttműködés
Kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelem.
Példamutató magatartás és megjelenés.

KÖTELESSÉGEK
Feladatkör részletesen:
 Munkáját az óvodavezető kizárólagos útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi.
 Megtartja a munkafegyelmet, a közösségi együttműködés normáit, összehangolt munkát végez az óvoda
többi dolgozójával.
 Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat, és szakszerűen
végrehajtja feladatait.
 Új számítógépes programok installálása, beállítása;
 A számítógépeken rendszeres vírusellenőrzés, mentés, archiválás;
 Működés közben hibafelderítés, hibaelhárítás
 Kapcsolattartás a szervizelő szakemberekkel, meghibásodott gépek el és visszaszállításának
megszervezése, munkanapló vezetése, az elvégzett munka ellenőrzése;
 Informatikai hálózati szabályzat készítése, a munkatársak felhasználói jogosultságának meghatározása,
beállítása, a beállítások karbantartása, könyvtárstruktúra kialakítása;
 A helyi hálózati szerver rendszeres ellenőrzésének és üzemeltetésének biztosítása;
 Biztonsági mentések készítése, archiválások;
 A hálózat hatékony üzemeltetése, az állandó működőképes állapot fenntartása, a szünetmentes
áramforrás üzemkészségének biztosítása
 Webes megjelenés aktualizálása;
 A belső és külső levelezőrendszer működtetése, postamesteri feladatok ellátása;
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A telepített szoftverek átvizsgálása;
Az ideiglenes tároló könyvtárak (temp) ürítése,
A rendszernaplók átvizsgálása,
A víruskeresési naplók átvizsgálása,
Ha van egyéb naplók vizsgálata,
Portalanítás,
Kábelek ellenőrzése,
A számítógépek és egyéb hardver (pl. nyomtatók, monitorok) eszközök megfelelő működésének
rendszeres ellenőrzése, üzemeltetésének biztosítása;
A Webről származó információk (pályázatok, rendeletek, jogszabályváltozások, oktatási segédanyagok
stb.) letöltése és publikálása az érintettek felé az éves munkatervben meghatározott felelősi rendszer
alapján;
Hardver beszerzések intézése;
Szoftver beszerzéseknél a szoftver véleményezése;
Meglévő szoftverek nyilvántartása;
Kollégák segítése a multimédiás eszközök használatában;
Leltárkészítés a munkahelyen lévő gépekről, valamint a hozzájuk tartozó programokról;
Részvétel a selejtezésben;
Dokumentálás (pl.: licencszerződések, karbantartások stb.)
Segíti az intézményi eljárásrend elkészítését: az elektronikus és a papírformátumú nyomtatványok
előállításával és forgalmazásával, a tanügyi nyilvántartások elektronikus alkalmazásához szükséges
engedély kiadásának szabályaival, valamint az engedélyezési eljárással összefüggő igazgatási
szolgáltatási díj megállapításának, befizetésének és felhasználásának kérdéseit rendező, rendelet
megjelenése esetén.

JOGKÖR, HATÁSKÖR
Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda SzMSz-ében
biztosított jogokat.
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Év végén az egész éves teljesítményét értékeli írásban a nevelőtestületnek.
M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.
FELELŐSSÉGI KÖR
Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat
az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:
 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titoktartása munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért;
 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
 a számítógépek, az azok közti hálózat, valamint a számítógépekre telepített, illetve telepítendő
szoftverek helyes működésére, az esetleges problémák felmerülésekor a vírusvédelemre, az óvodán
belüli internetkapcsolat zavartalan működésére,
 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

III.
EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK
Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb feladat és
megbízás.

IV.
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG
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Ellenőrzése
 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
 Ellenőrzését maga is kérheti.
 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a munkájával
szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.
Ellenőrzésére jogosultak:
 Óvodaigazgató és helyettese
 Telephelyvezető
A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a nevelőtestület
tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az intézményi munkatervben jelöltek szerint.
ZÁRADÉK
Ezen munkaköri leírás 2013. ..............................-tól lép életbe.
A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
Kelt:
…………………………………………........
intézményvezető
a munkáltatói jogkör gyakorlója
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Melléklet 4

ETIKAI KÓDEX
Bevezetés
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az
igazságban való nevelésre. (2Tim 3,16)
A jövő nemzedékének nevelését felelős etikai cselekvésnek tartjuk. ezért az etikai kódexben
megfogalmazottak átfogó hatállyal kiterjednek mindazokra, akik bármilyen mértékben részt
vesznek az intézményünkbe járó gyermekek nevelésében.
Az intézményünkben a belső szabályzatainkban megfogalmazott jogok és kötelezettségek a
kódex szelleméhez igazodnak, természetszerűleg kiegészítve azokat.
A munkaköri leírásokban pl. jelezve van:
-

„Az Etikai kódexben meghatározott viselkedési és megjelenési kötelességeket, jogokat
kötelezően betartja. Az ezekben meghatározott előírások megszegése, elmulasztása
miatt fegyelmi eljárás indítható.”

Az óvodai életünk, mindennapjaink során folyamatosan arra törekszünk, hogy figyelembe
vegyük és tiszteletben tartsuk a gyermekek életkori sajátosságait, a fejlődés lélektani,
pedagógiai alapelveket.
Az óvoda szellemiségét az ott dolgozó munkatársak személyisége, hitélete nagymértékben
befolyásolja, ezért a keresztyén óvoda felnőtt közösségének fontos, hogy Istennel való
kapcsolata épüljön, mélyüljön, hogy hiteles módon tudják közvetíteni a Biblia központi
üzenetét, Isten szeretetét a gyermekekkel és a felnőttekkel való kapcsolataikban.
Kiemelt és hangsúlyos a keresztyén pedagógus és a pedagógiai munkát segítő munkatársak
személye, élete, a keresztyén értékrenddel való azonosulás és annak képviselete. Egymást is
segítjük a terhek hordozásában.
A Szentendrei Református óvodában folyó nevelő-oktató munkát, valamint a kollegiális
kapcsolatokat az alábbi szempontok határozzák meg:
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A nevelő konkrét élethelyzeteinek erkölcsi alapelvei







a gyermekhez fűződő viszonyában
munkatársaihoz fűződő viszonyában
intézményéhez fűződő viszonyában
a szülőkhöz, és partnerekhez fűződő viszonyában
a szakmájához való viszonyában
a nemzethez, a hazához fűződő viszonyában

A gyermekekhez való viszonyában:
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól”.
(Péld 22,6)














A nevelés nehéz és igényes munka. A pedagógus egész személyiségével nevel.
Nevelési tényezőnek számít minden szava, megnyilvánulása. Tudatában kell lennie
annak, hogy mindig vonzó, követésre méltó, emberségében föltétlenül őszinte és
egyenes legyen, s hogy tevékenysége nem csupán fizetett foglalkozás, hanem
választott hivatás.
A pedagógus nem saját népszerűségére törekszik, hanem mindig neveltje jövője,
fejlődése, kibontakoztatása irányítja nevelői tevékenységét. Szakmai munkájában
megalapozott és igényes, a személytől személyig ható “módszert” többre értékeli a
különféle módszerek puszta alkalmazásánál. Hivatása felelős teljesítéséhez
elengedhetetlenül szükséges a kommunikáció-készség kialakítása. Tekintélyét tudása
és hiteles embersége alapozza meg.
Legyen kész lelki gondozói feladatok ellátására is. Ennek érdekében gyarapítsa
pszichológiai ismereteit, kérje a lelki gondozásban jártasabb szakemberek segítségét.
A nevelő a gyermekeket kellő bölcsességgel formálja és koruknak, megfelelő
magatartásformával irányítja. Sokféle szempontból kiegészítheti a szülők igyekezetét.
Minden helyzetben meg kell őriznie nevelői mivoltát.
A nevelő egyik legnagyobb magatartásbeli erénye a pontosság, a szakmai munka
rendszeressége és egyéni megnyilvánulásában a kiszámíthatóság.
A beszédéből mindig derű, megbízhatóság és törődés érezhető ki. Belső bölcsessége
szerint a gyermekek előtt soha nem szól illetlenül, nem használ félreérthető,
kétértelmű kifejezéseket. Törekszik arra, hogy beszédmódja, mondanivalója igényes,
árnyalt, pontos, szép magyar nyelvi megformálása is mintául szolgálhasson a neveltjei
számára. Tudja, hogy ez is a személyiségformálás fontos eszköze.
Munkatársairól a gyermekek előtt tisztelettel beszél, úgy ejti ki nevüket, beosztásukat,
ahogyan azt tőlük is elvárja.
Családszerető és ezt kifejezésre juttatja szavaiban és magatartásában egyaránt.
Mivel a pedagógus az óvodai munkája során gyakran végez problémamegoldást,
feszültségoldást, az ehhez szükséges légkör megteremtésében segítségére lehet a
humor is, amely nem tévesztendő össze a lelki sérülést is okozó gúnyolódással.
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A nevelő az óvoda szabályzataiban előírt titoktartást nem szegheti meg, a
nevelőtestület az üléseken elhangzottakról a határozatok kivételével senkit sem
tájékoztathat. Ha a bizalmas információkat pedagógusi felelősségéből fakadóan tovább
kell adnia, azt lehetőség szerint először az érintettel beszéli meg. Ezután értesíti az
ügyről az intézmény vezetőjét. A hatóság értesítése az intézményvezető feladata.
Szenvedélybeteg nem alkalmazható, illetve alkalmatlanságát meg kell állapítani.
Megjelenésében kulturált, ápolt, mértéktartó. Nem felejtheti, hogy öltözködése,
beszédmódja is nevelő erővel bír.

A munkatársaihoz való viszonyában
„Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden
gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg
egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.” (Ef 4,31–32)












Az intézmény jó légkörét elsősorban a nevelők egymás iránti nyílt és őszinte viszonya
biztosítja. Ez megmutatkozik a nevelők kölcsönös bizalmában és megbecsülésében, az
idősebb kollegák iránti tiszteletben, a szakmai tapasztalatok megosztásában, az
egymástól való tanulás örömében, a jó tanácsok elfogadásában, a baráti
kapcsolatokban, egymás tudásának elismerésében, a problémák megoldásának közös
keresésében.
Munkatársi kapcsolatait a kölcsönös segítségnyújtás határozza meg. Ha kollegája
részéről olyan emberi gyengeséget vagy eltévelyedést tapasztal, amely károsan
befolyásolja az egész intézmény jó hírét, rossz irányba viszi a gyermekek
gondolkodását, megbotránkoztatja a rá bízottakat, akkor ezt jó lelkiismerettel és a
jobbítás szándékával négyszemközt közli az érintett kollegával. Amennyiben nem
használt jó szándéka és jó tanácsa, az esetről tájékoztatnia kell az intézménybeli
közvetlen felettesét.
A nagy tudású pedagógus alapmagatartása a szerénység és a segítőkészség. Tudja,
hogy hivatásbeli szolgálatot végez. A vezetőknek erkölcsi kötelessége a jó munka
elismerése.
A nevelő közösség erénye a békességre való törekvés. Az összeférhetetlen kollega az
intézmény jó működését akadályozza. Az ilyeneknek szüntelen önvizsgálat ajánlható.
Ha a többszöri figyelmeztetés nem használ, az összeférhetetlen nevelőtől meg kell
válni. E lépés idejében történő megtételéért a vezető erkölcsileg felelős.
Szakmai, tudományos vagy pedagógiai vita, nézeteltérés nem szülhet haragot. Ilyenkor
tanácsos szakember véleményét kérni.
A vitás kérdéseket a nevelők egymás között, tisztázzák, a gyermekek között semmikor,
és semmilyen formában sem.
Módszereinek, eljárásainak megválasztásában a pedagógusnak önállósága, szabadsága
van, ezzel a szabadsággal azonban nem élhet vissza. Ez a szabadsága a fegyelmezési
tevékenységére is vonatkozik. Ha vitás eset alakulna ki nevelési módszerét és eljárásait
illetően, köteles az intézmény vezetésének észrevételeit megfontolni, útmutatásukat
elfogadni.

131



Intézményével kapcsolatos bizonytalan vagy igaztalan híresztelések tisztázására
törekszik.

Az óvodájához való viszonyában
„Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy
testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást.”(Róm 14,13)









A jó nevelő szereti intézményét, és azt – munkaköri kötelezettségein felül is – a jó
sáfár és a gondos gazda hűségével szolgálja.
Az intézmény vezetés és a nevelőtestület tagjai munkatársi emberi közösséget
alkotnak.
Illik ismernie intézménye történetét.
A nevelők csak akkor várhatnak el viszont-tiszteletet, ha az intézmény nem
pedagógusi munkakörben alkalmazott dolgozóit is munkatársaknak tekintik a közös
nevelői és oktatói célok megvalósításában. Így a munkatársi viszony a pedagógusok és
az egyéb alkalmazottak között a kölcsönös megbecsülésre épül, s ez a gyermek
szemében jó példaként szolgál. Ugyanakkor a nem pedagógus alkalmazottaktól is
elvárható a szolgálatkészség az egész intézmény javára.
A vezetők elemi kötelessége az intézményi szabályok előírásainak megtartása és
megtartatása. A nevelőnek is készséggel kell vállalnia minden olyan feladatot, amely
hozzátartozik a pedagógus munkakörhöz. Nem szabad azonban annyi egyéb (közéleti,
politikai) feladatot vállalnia, hogy ezek az oktató-nevelő munka rovására menjenek.
Az intézmény fenntartójának erkölcsi kötelessége és joga az oktató-nevelő feladatok
felelős szakmai és erkölcsi értékelése, a jó munka elismerése.

A gyermek szüleihez, családjához való viszonyában
„Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsolt 127, 3)






Az óvónő nevelési célú kapcsolatot épít ki a szülőkkel, de sem a gyermek, sem a szülő
bizalmával nem élhet vissza.
Legyen mindig kész arra, hogy a szülőkkel minden, a gyermekre vonatkozó ismeretét
megossza. Véleménynyilvánítása legyen tárgyszerű, szorítkozzék a gyermek szellemi,
lelki, testi fejlődésére. Vannak esetek, amikor ez a tájékoztatás bölcs mérlegelést
igényel. A nevelő döntését, illetve felelős cselekvését ilyenkor egyedül a gyermek
érdeke szabja meg.
A nevelő a szülőktől a gyermekükért végzett pedagógusi tevékenységéért
ellenszolgáltatást semmilyen formában nem vár és nem is fogadhat el.
Törekedjék a rá bízott gyermekek családi hátterét, problémáit a nevelés hatékonysága
érdekében megismerni.
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A szakmájához való viszonyában
„Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap.”
(Példabeszédek 3,13)



A pedagógus köteles tudását, szakmai fölkészültségét folyamatosan mélyíteni, a
szakmájával kapcsolatos újabb eredményeket figyelemmel kísérni.
Tudását azért gyarapítja, hogy munkáját minél hatékonyabban végezhesse.

A nemzethez, a hazához való viszonyában
„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli
testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek.”(1Pt 1,22)




Az óvoda nevelőinek kötelessége nemzeti hagyományaink ápolása. A nemzeti és
egyházi jelképek megismertetése a szűkebb, és tágabb lakókörnyezet szépségeinek
megismertetésével a hazaszeretet megalapozása.
A hazaszeretetben is példát kell mutatnia.
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