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Szervezeti és Működési Szabályzat
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet II. fejezet 4.§-a értelmében a nevelési intézmény
szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) kell meghatározni
az óvoda/intézmény szervezeti felépítését, a működésének belső rendjét, a külső
kapcsolatait, annak érdekében, hogy az Óvodai nevelés országos alapprogramjában és az
óvoda pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.
A Közép Utcai Óvoda szervezetének felépítését, valamint működésének szabályait az
alábbiak szerint állapítom meg.

Jogszabályi Hivatkozások













2011.évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről
1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
1997. évi XXXI tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2003.évi CXXV tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2/2005 (III.1) OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a SNI tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
2011.évi CXII.tv. az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ
Szabadságról
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a Köznevelési Intézmények névhasználatáról
229/2012. (VIII.28.) Korm rend. A nemzeti Köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
2011. évi CXCV tv. az államháztartásról
368/2011. (XII. 31.) Korm rend. az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról
2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről

Az SZMSZ célja




A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási
rendeletében foglaltak érvényre juttatása, a zavartalan működés garantálása, a
gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti
kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása.
A szervezeti és működési szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény
számára struktúra és működés alapvető irányelveit, illetve rendszerét.
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AZ SZMSZ küldetése


Az intézmény működésére és működtetésére vonatkozó törvényi rendelkezéseknek
a figyelembevétele.
Az SZMSZ a pedagógiai programban rögzített cél és feladatrendszer hatékony
megvalósítását szabályozza.



Elkészítése:
A Közép Utcai Óvoda szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az
intézmény vezetője készítette el, melyet előterjesztése után a nevelőtestület 2020. ........
az alábbi módosított változatban fogadott el. Az elfogadáskor a jogszabályban
meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt:
szülői szervezet. A
nevelőtestület elfogadta a dokumentumot.
Hatálybalépése:
Az SZMSZ a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Módosítására
akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők, illetve a
nevelőtestület erre javaslatot tesz.
A kiterjedés köre:







az óvodába járó gyermekek közössége
a gyermekek szülei, törvényes képviselői
a nevelőtestület
az intézményvezető, vezető helyettes
nevelő-oktató munkát segítők
egyéb munkakörben dolgozók, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek

A Közép Utcai Óvoda jogállása
Típusa: óvoda, önálló jogi személy
Alapító szerve: Debrecen Megyei Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
Alapítás ideje: 1979. 03. 01.
Nyilvántartási száma: OM: 030883
A mindenkor érvényes Alapító Okirat szerint működik.
Az Alapító Okirat érvényességéért felelős: az óvoda vezetője és Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Az Alapító Okiratot a mindenkor érvényes jogszabályok alapján szükséges módosítani,
melyet az intézmény fenntartója végez el.
Név: Közép Utcai Óvoda
Cím (székhely): 4031 Debrecen, Közép utca 2.
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E-mail: kozep@ovoda.debrecen.hu, kozeputcaiovi@gmail.com
Honlap: http: kozeputcaiovoda.hu
Gazdálkodását az alapító okirat rögzíti.
Az intézmény fenntartási és működési költségét a fenntartó biztosítja.
Az óvodavezetői megbízást az alapító okirat tartalmazza.
Az óvodában dolgozó alkalmazottak engedélyezett létszámát és képesítését
(óvodapedagógus, gyógypedagógus, technikai személyzet, egyéb) Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatának mindenkori hatályos költségvetési rendelete tartalmazza.
Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezettel és működéssel kapcsolatban minden
olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A gyermekek nevelését a lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek közötti
türelmesség elve alapján kell megszervezni. Biztosítjuk a gyermekek részére a fakultatív
hit- és vallásoktatást. Ehhez beszerezzük a szülői szervezet véleményét.
A működéssel kapcsolatos döntések elkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében
részt vesznek az óvodapedagógusok és a szülők képviselői.
Az Alapító Okirat az SZMSZ függeléke.
A mindenkor érvényes alapító okirat Debrecen honlapján olvasható.
A Nkt. 4. melléklete alapján az óvodai csoportok maximális létszáma: 25 fő, sajátos
nevelési igényű gyermek maximális száma: 2 fő / csoport. A maximális létszámtól való
eltérése az Nkt 25. § (7) bekezdése ad lehetőséget a fenntartónak
Az óvodában alkalmazottak adatai az 1992. évi XXXIII. Törvény 83 b. § (1) bekezdés
értelmében készül el a közalkalmazottak alapnyilvántartása. Az intézménybe felvett
gyermekek adatai jogszabályban előírt nyilvántartásban rögzítésre kerülnek.
Bélyegzővel kapcsolatos rendelkezések:
Az intézmény címeres körbélyegzőjét a hivatalos kiadványokra, a kiadományozási
jogkörrel rendelkezők (óvodavezető, óvodavezető helyettes, óvodatitkár) sajátkezű
aláírásához, illetve a másolatok hitelesítéséhez, valamit a küldemények lezárásához és
átvételéhez lehet használni. Tilos üres lapot és kitöltetlen nyomtatványokat bélyegzővel
ellátni.
A bélyegző használója (óvodavezető, óvodavezető helyettes, óvodatitkár) felelős a
bélyegző rendeltetésszerű használatáért és biztonságos őrzéséért.

A működés rendje
Az óvodai éves munkatervben kell meghatározni az óvodai nevelési év rendjét. Ehhez ki
kell kérni a szülői szervezet véleményét is.
A nevelési év szeptember hó 1. napjától a következő év augusztus hó 31. napjáig tart.
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A nevelési év éves munkaterve, helyi rendje tartalmazza – a nevelési év rendjében - az
intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat.
 A nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását. A nevelés nélküli
munkanapok száma a nevelési évben 5 nap. A fenntartót, a szülőt a nevelési nélküli
munkanap előtt 7 nappal írásban kell tájékoztatni. A nevelés nélküli munkanapokon –
szükség esetén – gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről.
 a fogadó órák, az ünnepek, a nyílt napok, időpontját.
Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári és téli zárva tartás alatt
szünetel.
Az intézmény:
 nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig
 zárva tartásának téli időpontjáról szeptember 15-ig a szülőket tájékoztatjuk.
Az ügyeleti ellátásra vonatkozó igényeket a zárás előtt 15 nappal az óvodatitkárnak
kell összegyűjtenie és továbbítani.



Az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját, módját.
Az óvoda biztosítja a gyermekek részére a választható hit- és vallásoktatást, a feladat
ellátása során együttműködik az érdekelt egyházjogi személlyel. Az óvodában folyó
hit-és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához kikéri a szülői szervezet
véleményét.



A gyermekek napirendjét a csoportnaplók tartalmazzák. A napirend kialakítását a
házirendben kell szabályozni. úgy, hogy a szülők az óvodai tevékenység zavarása
nélkül hozhassák, vihessék haza a gyermekeiket.



A beiratkozás időpontját a fenntartó határozza meg.

Az óvoda nyitva tartása:
Napi nyitva tartás: 6.00 - 18.00 óráig, lépcsőzetes munkakezdéssel, ill. befejezéssel.
Az óvoda nyitásának és zárásának rendje:
Az óvoda nyitva tartását a Házirend szabályozza.
Az óvoda 5 napos (hétfőtől- péntekig) munkarenddel, egész éven át, folyamatosan
működik.
Az adott nevelési évben a munkarend kialakítása a vezető feladata, amit egyeztetni kell a
Szülői Szervezettel.
A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az óvodavezető adhat engedélyt – eseti
kérelmek alapján.
A zárás alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az óvodavezető által
engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt egyébként zárva kell
tartani.
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Eltérő az intézményi munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben,
ha a nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is
eltérően alakul.
Reggel 6-kor a karbantartó nyitja az óvodát, a vele együtt érkező délelőttös dajkákkal. A
riasztót a karbantartó kezeli.
Az óvodát 1800-kor zárja két dajka, akiket az óvodavezető bíz meg. A záráskor egyszerre
4 dajka távozik.
A riasztó kódját ismeri: a vezető, a vezető helyettes, a karbantartó és a két” zárós” dajka.
Reggel ’A’ és ’B’ oldalon minden gyermek a saját öltözője felől megy a csoportjába.
A nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodás rendje:
A vezető óvodában való benntartózkodási rendje
Az óvodavezető munkaidő beosztása időnként kötetlen, az intézményben általában
7.30 – 15.30 –ig tartózkodik. Távollétében a helyettes vezető, annak távollétében a
munkaközösségvezető helyettesíti.
Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben
tartózkodni. A vezető-helyettes feladata ennek megfelelően a vezetés tagjainak
munkamegosztása.
Az óvodapedagógusok, alkalmazottak óvodában való benntartózkodási rendje
Az óvoda zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak, - pedagógusok, a
nevelőmunkát segítő alkalmazottak, valamint az egyéb dolgozók- munkarendjét, a
távollevők helyettesítési rendjét – a hatályos jogszabályok betartásával – az óvodavezető
helyettes állapítja meg, és az óvodavezető hagyja jóvá.
Az óvodavezető helyettes tesz javaslatot – a törvényes munkaidő és pihenő idő
figyelembevételével – a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a
közalkalmazottak szabadságának kiadására.
Az óvodavezető helyettes a kötelező óráját a csoportjában tölti. A vezető helyettesi
feladatokat a kötelező óráján felül látja el, szükség szerinti időkeretben.
Az óvodapedagógusok munkarendje:
Heti teljes munkaidő: 40 óra.
A csoportban letöltött kötelező óra: 32 (gyakornok 26 óra)
Fennmaradó 8 órában oktató-nevelő munkával kapcsolatos feladatok ellátása.
Munkabeosztás: heti váltásban.
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Gyógypedagógus munkarendje:
Heti munkaidő: 20 óra
Hétfőtől péntekig, rugalmasan kezelve
Nevelőmunkát segítők munkarendje:
Dajkák:
Heti munkaidő: 40 óra
Heti munkaidő beosztás: heti váltásban
Pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens:
Heti munkaidő: 40 óra
Munkabeosztás: 8.00-16.00-ig (szükség esetén rugalmasan kezelve)
Óvodatitkár:
Heti munkaideje: 40 óra.
Napi munkaideje: 8. 00 - 16.00-ig
Egyéb:
Tálalós dajkák:
Heti munkaidejük: 40 óra.
Napi munkaidejük: 7.45 – 15.45.-ig
Udvaros:
Heti munkaideje: 40 óra.
Egyműszakos munkavégzés: 6.00 - 14.00-ig
Az óvodapedagógusok és alkalmazottak munkaidő beosztásáról az óvodavezető dönt
aszerint hogy: a gyermekek érdeke, a feladat jellege, az óvoda biztonságos és zavartalan
működése megkívánja.
Az új Munka Törvénykönyve, 103.§. (3) bekezdése a felek számára megállapodásra ad
lehetőséget, ennek értelmében a pihenő időt nem dolgozzák le az óvoda dolgozói.

A gyermekek óvodában való benntartózkodási rendje
Gyerekek az óvodában: 6 -18-ig tartózkodnak, napirendjüket a csoportnaplók
tartalmazzák.
Az óvoda teljes nyitvatartása alatt - a Pedagógiai programnak megfelelően- az
óvodapedagógusok által szervezetten történik.
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Az ügyelet reggel 6 órától 7 óráig, délután 16. 30 órától 18 óráig tart, melyet az ügyeletes
óvodapedagógus lát el.
Az óvodai tevékenységek látogatására engedély nélkül csak a nevelőtestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az óvodavezetője adhat engedélyt. A
délelőtti tevékenységek szervezését megkezdésük után nem lehet zavarni. Kivételt
indokolt esetben a vezető és a vezető helyettes tehet.
Az óvodában a nevelési idő alatt gyermekcsoport, felügyelet nélkül nem maradhat.

A gyerekek óvodai felvétele, nyilvántartása, az óvodába járás szabályai
Az óvodai felvétel:
 3. életévének betöltésétől legfeljebb 7 éves korig.
 az SNI-s gyermekek felvétele a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Szakértői Bizottságának szakvéleménye alapján történik
 a gyermek beíratását a felvételi napló tartalmazza
 a gyermek jelenlétét a felvételi - mulasztási napló, és az étkezési nyilvántartás
tükrözi
 a gyermek távolmaradását köteles a szülő bejelenteni
 a gyermek hiányzását indokolt esetben az óvodavezető engedélyezheti
 3 napon túli hiányzás után orvosi igazolással járhat újból óvodába
Az óvodába járással kapcsolatos kötelezettségek:
 a szülő reggel 6-tól 9 óráig hozhatja be gyermekét
 a gyermeket délután 15. 30-tól viheti el a szülő, vagy az általa nyilatkozatban
megjelölt személy. (a nyilatkozat a felvételi - mulasztási napló része)
 a gyermeket csak 12 éven felüli testvére viheti el, amennyiben a szülő írásban
felhatalmazást ad rá
Ha nem viszik el a gyermeket:
 az esti ügyeletes óvodapedagógusnak kell gondoskodni a gyermek elhelyezéséről
– értesíti a szülőket és megvárja a szülők érkezését.
A gyermekek
rendelkezések:




távol

maradásának,

mulasztásának

igazolására

vonatkozó

A gyermek távol maradását legalább egy munkanappal előbb jelenteni kell az
óvodapedagógusnak
előre nem látható hiányzást, a hiányzás napján 9 óráig kell bejelenteni, az étkezés
megrendelést lemondani
ha a gyermek, betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással (feltüntetve a
betegség kezdetének napját és a gyógyulás napját) hozható ismét óvodába
10
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igazolatlan mulasztás esetén a szülőt írásban értesítjük, s felhívjuk a szülő
figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire
ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és
egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt az óvoda
vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.
23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges
tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot
az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával
haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására
figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást
kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos,
továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat
ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben,
és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az
óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot
ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben,
és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda
vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóságot

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
Az óvoda látogatására, ellenőrzésére a fenntartó és egyéb szervek vezetői és megbízottai
jogosultak, akiknek erre megbízásuk van, illetve akiknek ezt a jogszabály lehetővé teszi.
Az óvodavezető engedélyt adhat más személynek is az óvoda látogatására.
Az ellenőrzés célja:
 biztosítsa az intézmény törvényes működését, feltárva és megszüntetve a
hiányosságok, fegyelmezetlenségek, szabálytalanságok okát
 biztosítsa a gazdálkodást, a pénz és egyéb eszközökkel
 biztosítsa az elszámolásokkal kapcsolatos kötelező előírások betartását
 biztosítsa a munkafegyelmet
 biztosítsa az információt a vezető számára az oktató nevelőmunka tartalmáról,
színvonaláról, eredményességéről
 segítse a vezetői működés és irányítás hatékonyságát
A pedagógiai munka ellenőrzése
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az óvodában folyó pedagógiai tevékenység
hatékonyságának mérése.
Az ellenőrzési tervet az óvodavezető készíti el, az óvodavezető-helyettes és a szakmai
munkaközösség-vezető javaslatai alapján.
Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés
11
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 területeit,
 módszerét,
 ütemezését.
Kiterjed:
 a gyermekek neveltségi szintjére, szokásaira, magatartására,
 a foglalkozás feladatainak és tartalmának megvalósítására,
 a kitűzött feladatok elérésére,
 intézményi nyilvántartás, statisztika írásos dokumentumok vezetésének
ellenőrzésére,
 a pedagógus kommunikációs, irányító készségére, szakmai felkészültségére
 a sajátos nevelési igényű, HH-s és a HHH-s gyermekek beilleszkedésére, egyéni
fejlődésére,
 az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésekről az óvodavezető dönt.
Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:
 az óvodavezető-helyettes,
 a szakmai munkaközösség,
 a szülői munkaközösség.
Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját két alkalommal értékeli a nevelési év
során, a belső továbbképzés alkalmával tartott bemutató foglalkozás után és a nevelési év
végén.
Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja
 a vezető-helyettest
 a szakmai munkaközösség vezetőjét
Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetnie kell, aki arra
írásban észrevételt tehet.
A nevelési évzáró értekezleten értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének
eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait, megállapítva az
esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.
Térítési díjak beszedésével, elszámolásával kapcsolatos ellenőrzések
 térítési díjak megállapításának, beszedésének és a befizetés megtörténtének
ellenőrzése,
 munkaköri leírásokkal kapcsolatos feladatok elvégzési módjának és minőségének
ellenőrzése.
Tálalókonyhai munka ellenőrzése
 vagyontárgyak rendeltetésszerű használata,
 munkafegyelmi előírások betartása,
 egészségügyi, higiéniai szabályok betartásának ellenőrzése,
 ételminta megőrzése.
Dajkák ellenőrzése
A munkaköri feladatok elvégzésére és betartására terjed ki.

12
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Udvaros ellenőrzése:
A munkaköri feladatok elvégzésére és betartására terjed ki.
Vagyonvédelemmel kapcsolatos ellenőrzések
Felelősök megbízása:
 selejtezés
 leltározás
 szakkönyvtár
 szemléltető eszközök
 energia és vízfogyasztás
 az óvoda nyitása, zárása
 tisztítószer felhasználás (beszerzés, kiadás)
Az ellenőrzést végezheti
 óvodavezető
 óvodavezető helyettes

A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban a nevelési intézménnyel
Idegenek az épületben nem tartózkodhatnak, csak engedéllyel.
Az óvodába belépő személyeket, az ajtót nyitó dolgozó köteles az óvodatitkárhoz vezetni,
aki intézkedik, vagy egyenesen a keresett személyhez kíséri. A látogató köteles
megnevezni a látogatott személyt vagy jövetele célját.
A gyermekeket kísérők a Házirendben meghatározottak szerint használhatják az épületet.
Idegen egyedül nem tartózkodhat az épületben.
Az óvodavezető engedélyezheti
 óvoda iránt érdeklődők látogatását
 fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos szerv látogatását
 főiskolai, egyetemi hallgatók látogatását,
 az óvodás gyermekekkel történő vizsgálatot.
A dolgozók családtagjai a munka megzavarása nélkül, a vezetővel egyeztetve
tartózkodhatnak rövid ideig az óvodában.
A szülő az integrált napon tartózkodhat a csoportban, az óvodapedagógus felügyelete és
irányítása mellett. Ellátja azokat a feladatokat melyekkel az óvodapedagógus megbízta.
A csoportszobába utcai cipőbe egészségügyi okokból nem léphet.
Engedélyezett alkalmak:
 szülői értekezletek, nyílt nap, nyílt hét, integrált nap, óvodai rendezvények
ünnepek (Mikulás, karácsony, anyák napja, évzáró, ballagás)
13
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A vezető és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás,
szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
Az intézmény szervezeti felépítése
DMJV Önkormányzata
Óvodavezető
Óvodavezető helyettes

Munkaközösség vezetők

Óvodatitkár

Óvodapedagógusok

Dajkák

Szülők

Tálalós dajkák

Gyermekközösség

Karbantartó

Szülői Szervezet

Pedagógiai Szakszolgálatok
Egészségügyi Intézmények
Kulturális intézmények
Iskolák
Bölcsődék

Szakmai vezetés.
A vezetés közvetlen résztvevői:
 óvodavezető
 óvodavezető helyettes
 szakmai munkaközösség vezetők

Hatásköre: véleményező, javaslattevő, ellenőrző, döntés előkészítő joggal rendelkezik.
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezető-helyettessel
és a munkaközösség vezetők segítségével – az óvodavezető fogja össze. A
kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni,
amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést.
14
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A kapcsolattartás formái
 értekezletek
 megbeszélések
Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkatervben kell
meghatározni, melyet a fenntartóval, a dolgozókkal és a szülőkkel ismertetni kell.
A különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó
napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot a gyakorló közösségek
által delegált képviselőt meg kell hívni.
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt
jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az
alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni, vagy emlékeztetőt kell
írni.
Az óvodavezető
Az intézmény élén a fenntartó önkormányzat által megbízott óvodavezető áll, aki az
óvoda egyszemélyi felelőse.
Az óvodavezető önálló jogi személy, aki az óvodát bármely kérdésben teljes joggal
képviseli.
Az óvodavezetőn kívül az óvoda képviseletében fellépő dolgozók, csak azokban az
ügyekben járhatnak el, amelyekre megbízást kaptak.
Hatáskörébe tartozik a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
A dolgozók foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával,
gyakorolja.
Az óvodavezető munkaidő beosztása időnként kötetlen, az intézményben általában
7. 30 – 15.30 –ig tartózkodik. Távollétében a helyettes vezető, annak távollétében a
munkaközösség-vezetők helyettesítik.
Az óvodavezető feladatai:







az intézmény szakszerű és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás,
a nevelőtestület vezetése, a pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése,
az óvoda minőségirányítási programjának kidolgozása, működtetése,
a gyermekvédelmi feladatok ellátásának megszervezése,
a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése,
a gyermekbalesetek megelőzéséért,
15
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a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése.

Az óvodavezető feladatainak területek szerinti csoportosítása





pedagógiai,
munkaügyi,
gazdálkodási,
tanügy-igazgatási feladatok.

Pedagógiai munka irányítása:
 az óvoda éves pedagógiai munka tervezéséhez kiemelt feladatok megjelölése,
elfogadása,
 csoportok nevelőmunkájához útmutatás, segítségnyújtás,
 nevelési, munkatársi értekezletek előkészítése, lebonyolítása,
 szakmai munkaközösségek segítése,
 a pedagógusok középtávú továbbképzési programjának, és az éves beiskolázási
terv elkészítése,
 a szülői értekezletek, nyílt napok, nyomon követése,
 a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a sajátos nevelési igényű, HH-s és HHH-s
gyerekek egyéni fejlesztésének figyelemmel kísérése,
 az óvónők adminisztrációs munkájának ellenőrzése,
 a döntések /állásfoglalások/ végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése.
Munkaügyi teendők ellátása:









az óvoda dolgozóinak alkalmazása,
a közalkalmazotti fokozat, osztály megállapítása,
az előremeneteli rendszer figyelemmel kísérése,
a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok elkészítése, rendszerezése,
kezelése
az illetmények megállapítása, karbantartása,
az anyagi és erkölcsi elismerés gyakorlása,
a munkafegyelem betartatása, ellenőrzése,
a szabadságolási terv jóváhagyása.

A gazdálkodási feladatok ellátása:
 az éves költségvetés megtervezése, felhasználásának irányítása
 az önálló bérgazdálkodással kapcsolatos teendők ellátása
 az óvoda fenntartásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos munkák
felmérése, megrendelése, a munka ellenőrzése
 új eszközök, berendezési tárgyak, játékok beszerzése
16
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 selejtezés, leltározás elrendelése
 térítésidíj kedvezmények felülvizsgálata, döntés, határozat készítése
 az étel minőségének, mennyiségének, kiosztásának ellenőrzése

Tanügyigazgatási feladatok:











az óvoda törzskönyvének vezetése,
a gyermekfelvétel megszervezése, lebonyolítása,
a gyermekcsoportok kialakítása,
a pedagógusok, dajkák beosztása, munkarendjének kialakítása,
a felvételi - mulasztási napló ellenőrzése,
az éves statisztika elkészítése,
a beiskolázás megszervezése, a lebonyolítás segítése,
a munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás ellenőrzése,
a belső ellenőrzés elvégzése,
a nyári ügyeleti rend ellenőrzése.

Bevételeket befolyásoló feltétel és követelményrendszer:
Az intézmény saját bevételeinek döntő százalékát a térítési díjak adják.
A mindenkori térítési díj összegét, mértékét a Közgyűlés állapítja meg.
Az ellátottak törvényi előírás alapján normatív, illetve közgyűlési rendelet, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 148.§.
alapján rászorultsági kedvezményben részesülhetnek.
Kiadásokat befolyásoló feltétel- és követelményrendszer:
Az intézményi kiadási előirányzatok feletti rendelkezés az intézményvezető jogköre,
melynek eszköze a kötelezettségvállalás.
Kötelezettségvállalás az intézmény anyagi eszközeinek felhasználását maga után vonó
intézkedés, amelynek következményeit, ha a feltétel (pl. munkavégzés, anyag-,
áruszállítás, szolgáltatás) bekövetkezett, viselnie kell.
A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott (módosított)
költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet,
amelynek betartásáért köteles felelősséget vállalni. Az intézményvezető tartós,
költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
Kötelezettségvállalás csak írásban történhet, a munka-megállapodásban rögzített
kiadásokra.
17
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A kötelezettségvállalás lehet:
 alkalmazási okirat,
 megrendelés,
 szerződés.
A számla beérkezését követő, de az elvégzett munka, a szállított anyag, áru, a teljesített
szolgáltatás kifizetését a számlán az intézményvezetőnek igazolnia kell. Az igazolást
megelőzően felül kell vizsgálni, hogy a bizonylatok megfelelnek-e az alaki és tartalmi
követelményeknek. Ezt követően a leigazolt és felszerelt számlát kifizetés céljából
továbbítja a gazdasági egységre.
Az intézményvezető a kiadási részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre,
kivéve az alábbi részelőirányzatokat:
 rendszeres személyi juttatások,
 gázenergia szolgáltatás díja,
 víz- és csatorna díja,
 gyógyszer-vegyszer beszerzés.
Vezető helyettes:
Az óvoda helyettes vezetői megbízást – a nevelőtestületi véleményezési jogkör
megtartásával – az intézményvezető adja. A megbízás visszavonásig érvényes, mely
legfeljebb öt évig terjedő időszakra szól, figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23§ (3) bekezdését és a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről ás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/ 2013. (VIII.30) Korm.
rendelet 21. §-át.
Az óvoda helyettes vezetője a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és
szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal
rendelkező személy lehet.
Az óvoda helyettes vezetőjének feladata:
 a vezető közvetlen munkatársa, vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen
irányítása mellet végzi,
 a vezető távollétében, teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat,
 munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, melyeket közös,
megbeszélés, egyeztetés után a vezető meghatároz,
 részt vesz a pedagógiai munkaterv előkészítésében,
 segíti a vezető ellenőrzési munkáját,
 ellenőrzi a pedagógiai adminisztráció határidejének betartását,
 a házi bemutatókhoz szakmai segítséget nyújt,
 a helyettesítéseket megszervezi, erről a vezetőt naprakészen tájékoztatja,
 a túlmunkát nyilvántartja,
 a táppénzen lévőket nyilvántartja, a változásjelentést havonta elkészíti,
 elkészíti az évi szabadságolási tervet,
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 vezeti a szabadságolási kimutatást,
 a jelenléti ív vezetését ellenőrzi,
 figyelemmel kíséri a szülői munkaközösségek munkáját, bevonja a szülőket a
társadalmi munkák végzésébe,
 ellenőrzi az udvari élet tartalmas megszervezését,
 aktívan részt vesz a beszerzésekben,
 véleményével, javaslattételével, segít a döntések előkészítésében,
 közvetlenül szervezi és irányítja a technikai dolgozók munkáját,
 segíti a gyermekek beiskolázását, koordinálja az iskolával való kapcsolattartást.
Az intézmény vezetősége konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik, és közreműködik mindazon ügyekben, amelyekben az óvodavezető ezt
szükségesnek látja. A vezetők közötti munkamegosztást a feladatok megjelölése adja.
A vezetők értekezleteken beszámolnak a szervezeti egységek működéséről, a kiemelkedő
teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról.
Az intézmény vezetője és a helyettes kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek
megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket.
A vezetőség a munkatervben rögzített vezetői értekezleteket tart, melyről írásban
emlékeztető feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az
általános munkaidőn belül bármikor összehívhat.
A szakmai munkaközösség
Az intézményben négy munkaközösség működik. A szakmai munkaközösségek vezetőit
az óvodavezetője bízza meg. Létrehozása a nevelőtestület javaslata alapján történik.
A munkaközösségben a részvétel önkéntes, a tagok döntenek működésük rendjéről. A
munkaprogramot a munkaközösség vezető éves munkatervben készíti el, melyet a tagok
elfogadnak. A munkaközösség vezetők pótléka a hatályban lévő törvényben
meghatározottak szerint alakul.
A munkaközösségre háruló feladatok:
 a pedagógiai programban leírtak betartása, beválásvizsgálata,
 házi bemutatók szervezése,
 tapasztalatok megbeszélése, átadása,
 ön - és továbbképzés,
 a pedagógiai munka színvonalának emelése, nevelési elvek egységesítése,
 személyiségnaplók vezetésének elvi egyeztetése,
 pályázatokon való részvétel,
 a sajátos nevelési igényű, a HH-s és HHH-s gyerekek fejlődésének, fejlesztésének
nyomon követése, az egyéni bánásmód érvényesítése.
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A szakmai munkaközösségek a jövőben felvállalhatják a gyermek – és ifjúságvédelmi, a
szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő, az SNI-s, a HH-s és a HHH-s gyermekek
integrációját szolgáló feladatokat is. A szakmai munkaközösség a jövőben éves terv
szerint részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében is. Ennek
során a szakmai munkaközösség tagja és vezetője akkor is közreműködhet, ha nem
szerepel az Országos szakértői névjegyzékben.

A nevelőtestület feladatköre
 az óvodapedagógusok közössége a nevelőtestület, nevelési kérdésekben az
intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve,
 a nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus munkakört betöltő
alkalmazottja, a nevelőmunkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű
alkalmazott,
 a nevelőtestület nevelési kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos
ügyekben, e törvényben és más jogszabályban meghatározott kérdésekben döntési,
egyébként véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik:









pedagógiai program módosításának elfogadása,
az SZMSZ módosításának elfogadása,
az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,
továbbképzési program,
gyakornoki szabályzat,
a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
házirend elfogadása,
az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő
szakmai vélemény kialakítása,
 jogszabályban meghatározott más ügyek.
Nem átruházható jogkör: a törvénymódosítás értelmében a pedagógiai program, továbbá a
szervezeti és működési szabályzat elfogadásán kívül a házirend elfogadása is a nevelő
testület át nem ruházható döntési jogkörébe került. ( Kt. 57.§ (4) bekezdés )
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat:
 az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
 a helyettes vezető megbízása, illetve a megbízásának visszavonása előtt.
Az óvodapedagógus jogai és kötelezettségei:



a pedagógus joga, hogy irányítsa a gyermek tevékenységét
részt vegyen a pedagógiai program módosításában, megvalósításában
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szakmai ismereteit az elfogadott továbbképzési program alapján gyarapítsa
szakmai önállóságát, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével
érvényesítse

A pedagógus alapvető feladata:






















a rábízott gyermekek nevelése,
ismeretek, készségek, szokások többoldalú közvetítése, a gyermeket egyéni
képességének, fejlődési ütemének figyelembe vételével segítse, differenciált
bánásmódban részesítse,
a gyermekek egészségük, testi épségük védelmére vonatkozó ismeretek átadása,
az elvárható magatartásformák betartatása,
a védő, - óvó előírások a csoportnaplóban való megjelenítése, ezek a gyerekekkel
való betartatása,
balesetveszély észlelésekor a veszélyforrás megszüntetése, és az elhárításról való
intézkedés megkezdése,
megtörtént baleset esetén a szükséges intézkedést megtétele
(orvos, mentők, - vezető, szülő értesítése),
fokozott felelősséggel tartozik az óvodán kívüli szervezett programok (séták,
kirándulások, táborok,) alkalmával a gyermekek testi épségéért,
a gyermek jelenlétéről a felvételi és mulasztási naplóban és az étkezési
nyilvántartás kimutatás vezetése,
a csoportjába járó sajátos nevelés igényű, HH-s, és HHH-s gyermek differenciált,
egyéni fejlesztése,
az intézményen belül az integráció biztosítása,
gyermekcsoportokon belül az SNI-s, a HH és a HHH gyermekek arányainak
nyomon követése,
a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek beilleszkedésének segítése,
az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesítése, a gyermeki jog maximális
tiszteletben tartása,
az egyéni fejlesztések biztosítása, fejlesztési terv alapján,
a különleges gondoskodást igénylő gyermekek egyéni fejlesztésének praktikus
beépítése a napirendbe,
a csoportok életének megszervezésénél annak figyelembe vétele, hogy ezek a
gyermekek járnak (járhassanak) terápiára, speciális fejlesztésre. - számukra is
biztosított legyen a folyamatos szabad játékidő,
problémajelző rendszer működtetése,
a különböző támogatások lehetőségének felajánlása a rászorulók számára,
a családok helyzetének fokozott figyelése a csoportok jelzése alapján veszélyeztetett család fokozott figyelése,
beiskolázásánál iskolaválasztás segítése, (a nyomtatványok kitöltése),
segítségadás a tankötelezettség teljesítéséhez.
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Díjazás:
 a kjt. szerint, a végzettség és munkaidő beszámítás alapján közalkalmazotti
osztályba és fokozatba,
Megbízott felelősök: Az óvoda vezetője évenként megbizza a felelősöket.
Gyermekvédelmi felelős:
Legfontosabb feladata a prevenció:
 keresse meg azokat a körzetünkben élő családokat, amelyekben van olyan
gyermek, aki nem részesül óvodai nevelésben,
 tájékozódjon az érintett családok körében az óvodáztatási szándékról és az
óvodáztatás esetleges akadályairól,
 intézkedést kezdeményezzen az óvodáztatást akadályozó egyedi tényezők
elhárítására, a problémáik megoldására,
 személyesen keresse meg azokat a szülőket, akik az óvodai beíratást
elmulasztották,
 az intézményen belül az integrációt biztosítsa,
 gyermekcsoportokon belül az SNI-s, a HH és a HHH gyermekek arányainak
nyomon követése,
 a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek beilleszkedésének segítése,
 az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesítése, a gyermeki jog maximális
tiszteletben tartása,
 az egyéni fejlesztések biztosítása, fejlesztési terv alapján,
 az SNI-s, a HH-s és HHH-s gyermekek egyéni fejlesztésének praktikus beépítése
a napirendbe,
 a csoportok életének megszervezésénél annak figyelembe vétele, hogy ezek a
gyermekek járnak (járhassanak) terápiára, speciális fejlesztésre - számukra is
biztosított legyen a folyamatos szabad játékidő
 problémajelző rendszer működtetése,
 a különböző támogatások lehetőségének felajánlása a rászorulók számára
 a családok helyzetének fokozott figyelése a csoportok jelzése alapján veszélyeztetett család fokozott figyelése,
 beiskolázásánál iskolaválasztás segítése, (a nyomtatványok kitöltése),
 a pedagógusok jelzései alapján a veszélyeztetett gyerekeket megismerése, a
veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatáson a gyermek családi
környezeténem megismerése. (a családdal egyeztetve a látogatást),
 gyermekbántalmazás esetén annak kezdeményezése, hogy a vezető értesítse a
Gyermekjóléti Szolgálatot,
 a Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére az eset-megbeszéléseken való részvétel,
 a gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén annak kezdeményezése, hogy a
vezető tájékoztassa a szülőt marról, hogy az Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalától rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
igénybevételére jogosult.
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az óvodában a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi
feladatot ellátó fontosabb intézmények címét, telefonszámát. (Gyermekjóléti
Szolgálat, Nevelési tanácsadó, Gyermekek Átmeneti Otthona).
az óvoda Pedagógiai Programja a Gyermek és Ifjúságvédelemmel kapcsolatos
feladata keretében, egészségnevelési, életviteli tájékoztatást szervezésére kéri a
vezetőt.

További feladatai:
A fenntartó által szervezett esélyegyenlőséggel kapcsolatos rendezvényeken való
részvétel,
a bántalmazás vagy egyéb veszélyeztető tényező megléte esetén a vezetőt tájékoztatja,
a szükséges lépéseket megteszi:
 beszél a szülővel,
 írásban felszólítja,
 gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
 folyamatos kapcsolatot tart:
 a gyermekjóléti szolgálattal,
 a családsegítő szolgálattal,
 rendszeresen beszámol a munkájáról a vezetőnek.
Egyéb felelősök:
 balesetvédelmi felelős,
 tűzvédelmi felelős.
A végzett munkájukról évenként számolnak be.

Az intézményvezetõ vagy intézményvezetõ-helyettes
akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje
Az intézményvezető távolléte esetén a helyettesítés rendje:
Az intézményvezető távollétében (pl: szabadság, hivatalos kiküldetés, továbbképzés,
szakértői nap stb.) helyettesítését az intézményvezető-helyettes látja el. Kivételt képeznek
ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető
kizárólagos hatáskörébe tartoznak (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése,
személyi juttatások).
Mindkettőjük távolléte esetén a helyettesítés a következő sorrend alapján történik:
 munkaközösségvezető 1. (Fejlesztő)
 munkaközösségvezető 2. (Környezet)
 munkaközösségvezető 3. (Mentálhigiéne)
 munkaközösségvezető 4.(lépésről-lépésre)
 legmagasabb szolgálati idővel rendelkező pedagógus
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Az intézményvezető-helyettest távollétében-vezetői feladat tekintetében- az
intézményvezető helyettesíti.
Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje:
Az intézményvezető-helyettes- illetve akadályoztatása esetén az előző pontban felsorolt,
sorrendben előrébb álló személy- az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat teljes
körűen (ideértve az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket is) ellátja
az alábbi esetekben:
a) az intézményvezető – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997.évi LXXXIII. törvény 44. §- ában meghatározottkeresőképtelensége esetén, annak ideje alatt, továbbá
b) abban az esetben, ha az intézményvezetői beosztásideiglenesen
betöltetlenné válik és a fenntartó a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 24. §
(1) bekezdése alapján az átmeneti időszakra – nyilvános pályázat
kiírása nélkül- senkinek nem ad vezetői megbízást, az új
intézményvezető megbízásáig, illetve
c) az azonnali intézkedést igénylő ügyekben.
Beszámolás a helyettesítés ideje alatt elvégzett feladatokról:
A helyettesítést ellátó az általa végzett feladatokról az intézményvezetőnek a
helyettesítésre okot adó távollét, illetve akadályoztatásmegszűnését követő első
munkanapon köteles beszámolni.

A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás
formája, rendje
A szülők jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői szervezetet
(közösséget) hoznak létre. A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről,
munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről.
Az óvodánkban működő Szülői Szervezet felépítése:
Minden csoport képviselteti magát legalább 1-1 szülővel, akik közül megválasztják
az elnököt.
Az évente megtartandó ülésekről az óvodavezető gondoskodik.
A szülői szervezet intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a csoportban
megválasztott szülők képviselői juttatják el az intézmény vezetőségéhez.
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A szülői szervezet tagjai figyelemmel kísérik a gyermeki jogok érvényesülését, a
pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet, és
ha szükségesnek tartja a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely
kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, és az e körbe tartozó ügyek
tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
A vezető, a nevelők és a szülők kapcsolattartásának rendje
Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjével az óvodavezető, a csoport szintű ügyekben
a csoport szülői szervezet képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus
hatáskörét meghaladó ügyekben a helyettes vezető tart kapcsolatot.
Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet
azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda
Szervezeti Működési Szabályzata szülői szervezet részére véleményezési jogot biztosított.
A meghívás a napirendi pont írásosos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával
történhet.
Az óvoda vezetője a szülői szervezet vezetőjét legalább félévente tájékoztatja az
óvodában folyó nevelőmunkáról, és a gyermekeket érintő kérdésekről.
Az óvodapedagógus a csoport szervezet képviselőjének szükség szerint, de legalább havi
egy alkalommal ad tájékoztatást.
A vezető és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái:



a szülői szervezettel való együttműködés szervezése az óvodavezető feladata,
az együttműködés tartalmát és formáját az éves munkaterv tartalmazza, egyeztetve
a szülői szervezet munkaprogramjával,
 az óvodavezető a szülői szervezet vezetőjét tájékoztatja az óvodában folyó
nevelőmunkáról, az alapítványi gazdálkodásról,
 a SZMSZ nevére érkezett postai küldeményt a választmány elnökének bontatlanul
átadja.
A szülők és az óvodapedagógusok között a feladatok összehangolására lehetőség nyílik:
szülői értekezleteken, (összevont és csoportonkénti),
nyílt napokon, nyílt héten,
családlátogatásokon, (a szülő külön kérésére),
közös rendezvényeken, vetélkedőkön, stb,
hirdetőtáblára kitett információkon keresztül,
a szülői szervezet képviselőjének részvétele a nevelési értekezleteken,
gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül,
nyilvános ünnepélyeken (karácsony, évzáró, anyák napja, ballagás).
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A szülők további jogai és kötelességei
A szülő joga:












megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét,
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen
részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék
létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők
megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen,
írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az
óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a
megkereséstől számított tizenöt napon belül az óvodaszéktől, iskolaszéktől,
kollégiumi széktől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi
választ kapjon,
a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt
vegyen a foglalkozásokon,
személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
az oktatási jogok biztosához forduljon,
a szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a
pedagógiai munka eredményességét, megállapításairól tájékoztathatja az
intézmény nevelőtestületét és a fenntartót,
a gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az
óvodavezetőjétől, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten,
a szülő joga az intézményben igényelni a hit és vallásoktatást.

Szülő kötelessége:








gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon
ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel,
figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét,
biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá
tankötelezettségének teljesítését,
tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai,
alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk,
a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően,
saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel
szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot. A gyermek - ha nem
cselekvőképtelen - tizennegyedik életévének betöltésétől a szülő ezt a jogát
gyermekével közösen gyakorolhatja,
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy
gyermeke óvodába járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi
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igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást
kapjon,
a szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai
szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a
nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi,
óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha
a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre
javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz
eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására,
továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására
vonatkozó rendelkezések
A nevelőtestület és működési rendjét a Nkt. 70.§. határozza meg.
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek – előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból
– meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, – egyes jogköreinek
gyakorlását – kivéve a pedagógiai program, és a szervezeti és működési szabályzat
elfogadását – átruházhatja a szakmai munkaközösségre.
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a nevelőtestület
által meghatározott időközönként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben a
nevelőtestület megbízásából eljár.
A nevelőtestület feladatainak átruházása:
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítését vagy eldöntését egyes
jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, így a munkaközösségre. Az átruházott
feladatokat az éves munkatervben kell rögzíteni. Az átruházott jogkör gyakorlói a
munkaközösségek vezetői beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a
munkatervben rögzített évi értekezletek időpontjában.
A nevelőtestület munkaközösségekre ruházott jogai:
A nevelőtestület a meghatározott jogköréből a munkaközösségre ruházza át az alábbi
jogköreit:
 továbbképzésre való javaslattétel
 jutalmazásra, kitüntetésre javaslattétel
 a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése
 a szakmai munkaközösség vezető munkájának véleményezése
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A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve
a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai
szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az
iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi
szolgáltatóval való kapcsolattartás
A külső kapcsolat rendszere, formája és módja
Az intézményt külső kapcsolataiban az intézményvezető képviseli.
Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására
létrehozott intézményekkel.
A vezető a szakmai szolgáltatók által közölt témakörökből választ az intézményi
dolgozók továbbképzési igényének, a szakmai fejlődés elősegítésének megfelelően.
Pedagógiai szakszolgálatok
A gyermekek fejlesztésének– szükség szerint közreműködő nevelési tanácsadóval – az
óvodavezető állapodik meg az együttműködés formájáról. A nevelési tanácsadó, valamint
a szakértői bizottság elvégzi a kért vizsgálatot az előre megküldött írásos jellemzés
alapján.
A szakértői és rehabilitációs bizottsággal rendszeres kapcsolatot tart a speciális
szükségletű gyermekek fejlesztése, a helyes iskolaválasztás érdekében.
Az egyház jogi képviselőjével vagy az általa megbízott személlyel az óvodai hitoktató, a
vezető tart kapcsolatot, az éves munkaterv ütemezése szerint.
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a gyermekvédelmi
szolgálattal, amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámol. A kapcsolattartást
vezetői szinten az óvodavezető gondozza.
A fentieken túl az óvodavezető kapcsolatot tart:
 a bölcsődével, környező óvodákkal – alkalmanként
 az általános iskolák képviselőivel
 gyermekjóléti szolgálattal,
 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményével
 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságával
 Intézményfelügyeleti Osztállyal
 Humán Főosztállyal
 Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
 Debreceni Intézményműködtető Központtal
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Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok
ápolásával kapcsolatos feladatok
Az óvoda hagyományainak tiszteletben tartása, ápolása, valamint jó hírnevének
megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége.
Az ünnepélyeket a gyermekek életkorának megfelelően kell megtartani.
A Pedagógiai programunk részletesen tartalmazza az ünnepségeken a szülők
részvételének lehetőségét.
A nemzeti ünnepeket és a gyermekek életkorának megfelelően, óvodaszintű
megemlékezés formájában kell megszervezni
Gyermekközösségekkel kapcsolatos hagyományok
 gyermekek név és születésnapjának megünneplése
 környezetvédelemmel kapcsolatos „zöld jeles" napok megtartása
 iskolalátogatás, iskolások meghívása
Nevelőtestülettel kapcsolatos hagyományok:








házi bemutatók szervezése
továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása
közlekedési vetélkedő szervezése
ünnepségek
kerek évszámú születésnapok megtartása
kirándulások
távozó dolgozók, nyugdíjba menők búcsúztatása

Érzelmi nevelést szolgáló ünnepek, hagyományok
 Mikulás
 Karácsony
 Farsang
 anyák napja
 nemzeti ünnepek
 gyermeknap
 évzáró, ballagás
Az ünnepek megszervezése, lebonyolítása a csoportokban az óvodapedagógusok feladata.
Az óvodai szintű ünnepek megszervezése 1-1 felelős feladata, melyet az éves munkaterv
tartalmaz.
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A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendje, a pedagógusok munkájának segítésében
való részvétel
A szakmai munkaközösség
A szakmai munkaközösségek vezetőit az óvodavezetője bízza meg. Létrehozása a
nevelőtestület javaslata alapján történik. A részletes feladatokat a munkaköri leírás
tartalmazza.
A munkaközösségben a részvétel önkéntes, a tagok döntenek működésük rendjéről. A
szakmai munkaközösségek meghatározzák működésük rendjét. A munkaprogramot a
munkaközösség vezető éves munkatervben készíti el, melyet a tagok elfogadnak. Az éves
tervük kapcsolódik az óvoda éves munkatervéhez. Kapcsolattartásuk napi rendszerességű.
A munkaközösség vezetők pótléka az érvényben levő törvénynek megfelelő összeg.
A munkaközösség dönt:
 a nevelőtestület által átruházott feladatokról
 továbbképzéseken való részvételről
 házi bemutatók szervezéséről
A munkaközösség véleményt nyilvánít:
 a nevelést segítő eszközök, játékok kiválasztásáról
 a pedagógiai program módosításáról, elfogadásáról
A munkaközösség vezetők feladatai és jogai:
 a munkaközösség tevékenységének irányítása, felelősségvállalás a szakmai
munkáért
 értekezleteket összehívása, bemutató foglalkozások szervezése
 a munkaközösségi tagok szakmai munkájának ellenőrzése, hiányosságok esetén
intézkedést kezdeményezése az intézményvezető felé
 a pedagógiai program és munkaterv alapján az éves munkaközösség munkatervének
összeállítása
 beszámoló a nevelőtestületnek, a munkaközösség tevékenységéről
 munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére való javaslattétel
 a pedagógiai programban leírtak betartása, beválásvizsgálat
 tapasztalatok megbeszélése, átadása
 ön - és továbbképzés
 a pedagógiai munka színvonalának emelése, nevelési elvek
egységesítése
 pályázatokon való részvétel
 a sajátos nevelési igényű, a HH-s és HHH-s gyerekek fejlődésének,
fejlesztésének nyomon követése, az egyéni bánásmód érvényesítése
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A szakmai munkaközösségek a jövőben felvállalhatják a gyermek – és ifjúságvédelmi, a
szabadidő hasznos eltöltésével összefüggő, az SNI-s, a HH-s és a HHH-s gyermekek
integrációját szolgáló feladatokat is. A szakmai munkaközösség a jövőben éves terv
szerint részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében is. Ennek
során a szakmai munkaközösség tagja és vezetője akkor is közreműködhet, ha nem
szerepel az Országos szakértői névjegyzékben. (Nkt. 71.§ (2) bekezdés)

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje











az óvoda működése során az ÁNTSZ által előírt szabályokat be kell tartani:
fertőtlenítés, takarítás, mosogatás stb.
beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az
intézményt
lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek nem járhat az óvodába
azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolni
mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen bejelentette
fertőző betegség esetén az óvodát értesíteni kell
csoportszobában szülő csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat
az óvoda minden dolgozójának érvényes alkalmassági igazolással kell
rendelkeznie
az óvodában dohányozni tilos!
a gyermekek nyári táboroztatásához, erdei ovihoz a tábor szervezője az ÁNTSZ
engedélyét köteles beszerezni

A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő a nevelési-oktatási
intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi.
E szerint az óvoda orvosa részt vesz intézmény egészségnevelő tevékenységében.
Feladatai:
 éves munkaterv alapján egészségnevelés
Javasolt témák: (szülők - pedagógusok – gyerekek)
 gyermekkori fertőző betegségekről – szülőknek, óvónőknek
 a védőoltások szerepe az egészség megőrzésében
 egészséges életmód, egészséges táplálkozás
 a mozgás szerepe az egészség megőrzésében
 beteg gyermek az óvodában
 a szabadidő hasznos eltöltése
 ki mit tud az egészséges életmódról
 balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás
 a szűrővizsgálatok jelentősége
 gyermek – orvos kapcsolata


rendelkezésre állás
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elérhetőség biztosítása, kapcsolattartás

A védőnő az óvoda Pedagógiai programjában meghatározott feladatok
figyelembevételével készíti el munkatervét. Havi rendszerességgel tisztasági vizsgálatot
végez a gyermekek körében és az óvodára vonatkozóan. A vizsgálat kiterjed a környezet
higiénéjére, egészségnevelésre illetve a gyermekek tisztasági vizsgálatára.
A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente egy alkalommal
prevenciós fogászati szűrés történik.
Ha egy gyerek betegségre gyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni:
 betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába
 a napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni
 gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről

Az intézményi védő, óvó előírások
A munkavédelmi felelős feladata a munkavédelmi szabályzat kidolgozása (vezetővel
együtt), a szabályok betartásának ellenőrzése, a biztonságos egészséges környezet
feltételeinek folyamatos vizsgálata, biztosítása, a felnőttek oktatása. A személyét az
óvodavezető bízza meg.
Az óvodapedagógus és a munkavédelmi felelős köteles minden játékot és a játékra
használt területet balesetvédelmi szempontból átvizsgálni, mielőtt azt a gyermekek játék
céljából birtokba veszik.
Az óvodapedagógus feladata:
 a csoportnaplóban rögzíti, és a gyermekekkel ismerteti az egészségügyi és testi
épségük védelmére vonatkozó előírásokat, ismereteket, szabályokat,
veszélyforrásokat
 meggyőződik ezek elsajátításáról, tudatosítja a gyermekekben az elvárható
magatartásformát
 a balesetveszélyt elhárítja, ha megtörtént a szükséges intézkedést megteszi
 a csoportban az udvaron minőségileg bevizsgált játék használható, s a használati
utasítás betartása kötelező
 ha a gyermeket baleset éri elsősegélynyújtásban kell részesíteni, a balesetforrást
azonnal megszüntetni
 a balesettel kapcsolatos nyilvántartást, jelentési kötelezettséget a balesetvédelmi
felelős teljesíti
Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus köteles elsősegélyt nyújtani, a
szülőket, de szükség szerint a mentőket értesíteni. Az eseményről minden esetben tájékoztatni
kell a vezetőt és a munkavédelmi felelőst, akik a Munkavédelmi szabályzatban rögzítettek
szerint járnak el.
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Felnőtt baleset esetén is a vezetőt és a munkavédelmi felelőst kell értesíteni az
elsősegélynyújtás, illetve az esetleges mentő kihívása után.
A megfelelő dokumentálásról, a balesetek jelentéséről, a hivatalos nyomtatványok
beszerzéséről a törvénynek megfelelően a munkavédelmi felelős gondoskodik.
(Munkavédelmi szabályzat)

Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt a vezetőnek
jelenteni, ő dönt a szükséges intézkedésekről, a fenntartó értesítéséről.
Bombariadó esetén az óvodavezető, vagy a helyettesítési rend szerint jogosult személy
intézkedik.
Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik.
Bombariadó esetén a gyermekek ideiglenes elhelyezése az óvoda udvarán a felnőttek
felügyelete mellett történik.
A bombariadóról, más rendkívüli eseményről a hozott intézkedésekről az óvodavezető
rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót.
Tűz esetén a tűzvédelmi szabályzatban leírtak érvényesek.

Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet
tájékoztatást kérni a pedagógiai programról
Az óvoda pedagógiai programja
A nevelőmunka az óvodai nevelés országos alapprogramja szellemében elkészült pedagógiai
program, az 5 éves vezetői program és az ebből lebontott éves munkaterv alapján, a
pedagógiai szabadság biztosításával történik.
Az óvoda 2,5 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig, legfeljebb
hét éves korig nevelő intézmény.
Az óvodában a nevelőmunka a pedagógiai program és projekt szerint folyik.
Az óvoda pedagógiai programja tartalmazza:
 az óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit
 azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a gyermek fejlődését közösségi
életre való felkészítését, a hátrányos helyzetből eredő felzárkóztatást,
tehetséggondozást
 a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatokat
 a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködését
 a program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét
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a gyermek személyiségfejlődésének várható eredményét
a napi, a heti, tevékenységek tervezését, a projekt kidolgozását
a sajátos nevelési igényű, a HH-s, és HHH-s gyermekek egyéni, differenciált
fejlesztését

A pedagógiai program megtekinthető:





az óvodavezetőnél
a csoportvezető óvónőknél
a nevelői szobában, az óvodatitkár jelenlétében 8. 00 – 16. 00 –ig
az intézmény honlapján

A programról tájékoztatást adhatnak:
 óvodavezető
 óvodavezető helyettes
 munkaközösség vezetők
 óvodapedagógusok

Azok az ügyek, amelyben a Szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ
véleményezési joggal ruházza fel
A szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol:













a szervezeti és működési szabályzat elfogadásában
a maximális csoportlétszámtól való eltérésben
a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módjában
ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben
a házirend megállapításában
az óvoda hitoktatás rendjében
a szülőket anyagilag is érintő ügyekben
a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában
az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában
a munkatervnek a szülőket is érintő részében
az adatkezelési szabályzat elfogadásában
magasabb vezetői megbízás pályázati anyagának tekintetében

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének
rendje
Az óvodában elektronikus úton előállított nyomtatványok a következők:
 óvodai csoportnaplók
 gyógypedagógiai napló
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 gyermekek megfigyelésére, mérésére használt nyomtatványok
 jelenléti ív
 dolgozók ellenőrzésére, értékelésére használt nyomtatványok
Elektronikus aláírás készítésére csak az intézményvezető jogosult.

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumok kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Köznevelés Információs Rendszere (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 feltétlenül ki kell nyomtatni, és az irattárban kell
elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
 az alkalmazott pedagógusokra 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 óvoda informatikai hálózatában egy külön
e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott
személyek (az óvodatitkár, óvodavezető helyettes) férhetnek hozzá.

Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladatés hatásköröket, munkakörileírás-minták
A munkaköri leírás minták az SZMSZ 2. számú mellékletében találhatók.
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Mindazok a kérdések, amelyek meghatározását jogszabály
előírja, továbbá a nevelési-oktatási intézmény, mûködésével
összefüggõ minden olyan kérdés, amelyet jogszabály
rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy
nem lehet szabályozni.
Helyiségek használati rendje
Az óvoda helyiségeit más nem oktatási célra csak a gyermekek távollétében a fenntartó
engedélyével lehet használni.
Az intézményben reklámtevékenység folytatása tilos, kivéve, ha az a gyermeknek szól, s az
egészséges életmód, környezetvédelem, társadalmi, kulturális, közéleti tevékenységgel függ
össze.
Haszonszerzés céljából reklámfelület csak a fenntartó engedélyével létesíthető.
Az óvodában párt, párthoz tartozó szervezet nem működhet.

Alkalmazotti jogok
Az alkalmazotti közösséget jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi,
véleményezési, egyetértési jogok illetik meg.(Az alkalmazottak a nevelőtestület és a nevelő
munkát segítők, ügyviteli dolgozó, műszaki kisegítő)

Kirándulások, séták, egyéb programok, rendezvények látogatása
Az óvodában a gyermekek számára szervezett kirándulásoknak, sétáknak, egyéb
rendezvényeken való részvételnek be kell épülni a projektekbe.
A szülőkkel szülői értekezleten meg kell beszélni ezeket a programokat.
Elvárás:
 költségkímélő megoldást kell választani
 a szülők dönthetnek a költségek vállalásáról
Amikor az óvodát elhagyják a gyermekek 10 gyermek mellé kell 1 pedagógust biztosítani.
Közlekedési eszközökön való utazás alkalmával dönthet az óvodapedagógus úgy, hogy dajka
nénit vagy szülőt is visz magával.
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Az óvodára vonatkozó szabályok
Az intézmény lobogózását a törvényben előírt módon jól látható helyen kell elhelyezni a
nemzeti lobogót.
Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy
köteles:
 a közösségi tulajdont védeni
 a berendezéseket rendeltetésszerűen használni
 az óvodarendjét és tisztaságát megőrizni
 az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni
 a tűz– és balesetvédelmi előírások szerint eljárni
 a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani
 a bejárati ajtót kulcsra zárni a házirend szerint
 nyitva tartási idő alatt az üresen hagyott csoportszobákat zárni kell
A zárak meghibásodását azok használóinak kötelessége jelenteni az óvodavezetőnek vagy
helyettesnek, aki intézkedik azok megjavításáról.
A helyiségek és berendezésük használati rendje
Az alkalmazottak az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitva tartási, – és munkaidőben
rendeltetésszerűen használhatják. Ha az alkalmazottak nyitva tartási időn túlmenően igénybe
kívánják venni az óvoda helyiségeit, ezt az óvodavezetőtől írásban kell kérvényezniük a
használat céljának és időpontjának megjelölésével.
Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit a helyiségleltár
szerint kell megőrizni.
Az óvoda berendezését, gépét csak írásos engedéllyel, lehet kivinni saját használat céljából. A
kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt kell
aláírni. A kiviteli engedély csak az óvodavezető és a helyettes együttes aláírásával érvényes.
Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt az óvodatitkári irodába
kell leadni és iktatni.
A hivatalos ügyek intézése az óvodatitkári irodában történik.
A dolgozók nyilvántartása, személyi anyaguk az óvodavezető irodájában zárt szekrényben
vannak elhelyezve. A számítógépes nyilvántartáshoz, csak a vezető, a helyettese és az
óvodatitkár juthat hozzá.
Karbantartás és kártérítés
A csoportszobák, tornaterem és más helyiségek balesetmentes használhatóságáért a
munkavédelmi felelős és az azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért az óvodavezető felel.
A meghibásodott eszközöket, berendezéseket a hibát észrevevő köteles a munkavédelmi
felelősnek azonnal jelenteni, aki saját hatáskörben, vagy a vezető bevonásával intézkedik a hiba
elhárítása ügyében. A hibás eszközöket le kell adni az udvarosnak a hiba megjelölésével. Újbóli
használatbavételről ő tájékoztat.
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Az intézményben, annak felszereltségében és a berendezési tárgyaiban okozott kárt a
károkozónak meg kell téríteni.
Eljárási szabályok
Az óvodai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni. Az óvoda a szülőt írásban értesíti, ha
törölni kell a gyermeket a nyilvántartásból.
A döntést határozatba foglalja, ha a jelentkezést elutasítja. A határozatot meg kell indokolni és
tartalmaznia kell a jogorvoslati joggal kapcsolatos tájékoztatást.
Jelképek
Az óvodánk logója:

Az óvodát képviselő gyermekek különböző rendezvényeken logóval ellátott pólóba öltöznek.
Az intézmény ünnepélyein az óvodapedagógusoknak, technikai dolgozóknak
pedagógusoknak és a gyerekeknek ízlésesen az alkalomhoz illő – ünneplő ruhában kell
megjelenni.
Telefonhasználat
Az óvodából csak indokolt esetben lehet magán célból telefonálni, és azt is lehetőleg a déli
időben. A telefonálási díjat köteles mindenki kifizetni.
Telefonhoz hívni csak sürgős esetben lehet a dolgozót 1030 előtt. Üzenetet 1030 után ad át az
óvodatitkár.
Mobiltelefon használata:
A csoportszobában, a gyermekek által is használt folyosón bekapcsolva hagyni, rajta beszélni
tilos! Mobil telefont használni, a nevelőiben lehet.

Dohányzás rendje
Az óvoda egész területén –épületben, udvaron - tilos a dohányzás. A dolgozók kötelesek
figyelmeztetni a dohányzási tilalomra az udvaron esetleg dohányzó szülőket.
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Adatnyilvántartás
Az óvoda jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni. Köteles szolgáltatni a
megfelelő helyre, az országos statisztikai, - a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott
adatokat.
Az alkalmazottak nyilvántartott adatai a mindenkori adatkezelési, közalkalmazotti törvény
szerint.
Az adatok továbbíthatók:
 a fenntartónak, kifizetető helynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi
önkormányzatnak, államigazgatási szerveknek.
Az adatok tárolása: zárt helyen, illetve számítógépen kódolással.
A gyermekek nyilvántartott adatai – a mindenkor érvényes adatkezelési törvény szerint.
Az adatok továbbíthatók:
 fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv
 pedagógiai szakszolgálat, védőnő
 a fejlődéssel kapcsolatos adatok a szülőknek, iskoláknak hivatalos felkérésre
Az adatok tárolása: a felvételi-mulasztási naplóban zárt szekrényben. Ezekhez csak az
óvodapedagógus és az óvodavezető juthat hozzá.
A fent felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára,
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
Az óvoda vezetője év végén értékelő beszámolót készít az éves munkáról, amit a
nevelőtestület elfogad, a Szülői szervezet megismer, tudomásul vesz a nevelési év
végén. Ezt az átfogó beszámolót megküldi a fenntartónak.
A közalkalmazottak vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettsége
A vagyonnyilatkozatra köteles személynek (óvodavezető, óvodavezető helyettes) nemcsak
saját magára nézve, hanem vele egy háztartásban élő hozzátartozókra vonatkozóan is
vagyonnyilatkozatot kell tennie. Hozzátartozónak minősül a házastárs, az élettárs, valamint a
kötelezettel közös háztartásban élő szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az örökbe
fogadott és a nevelt gyermeket is.
Záró vagyonnyilatkozatra akkor van szükség, ha a közalkalmazotti vezetői megbízása szűnik
meg, vagy olyan munka, illetve feladatkörbe kerül, amelyben már nincs vagyonnyilatkozattételi kötelezettsége. A kötelezettségnek az említett eseményeket követő 30 napon belül kell
eleget tenni.
Az őrzésért felelős személy: az intézmény vezetője.

Nyilvánosság


Az intézmény eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes
adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni
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szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele.
A módosítás kötelezi az intézményeket az intézményi közzétételi lista
megjelentetésére, melynek elemeit a jogszabály intézmény típusonként külön
mellékletben rögzíti.
Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat, a pályázattal kapcsolatosan
kialakított vélemény, a szavazás eredménye, közérdekű nyilvános adat, melyet
nyilvánosságra kell hozni.

A nyilvánosságra hozatal helye: faliújságok, intézményi honlap.
Tartalmaznia kell a 229/ 2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. § (1)-(2) bekezdés alapján:











a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót
a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok,
csoportok számát
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
a fenntartó nevelési-oktatási 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
a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a
nevelési évben, tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait
a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával
a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot
tartalmazza
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

Szervezeti és Működési Szabályzat mellett a mindenkori törvény által előírt egyéb belső
szabályzatokkal is biztosítjuk az óvoda működését.
Ezek a szabályzatok önálló dokumentumként szerepelnek.
Új szabályzatok megírása a jogszabályok szerint történik.
AZ SZMSZ elkészítésével egy időben az alábbi szabályzatok érvényesek:
 Adatkezelési nyilatkozat
 Belső ellenőrzési szabályzat
 Dohányzási szabályzat
 Együttműködési megállapodás stb
 Esélyegyenlőségi szabályzat
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Gyakornoki szabályzat
Házirend
A Közép Utcai Óvoda Pedagógiai Programja
Közalkalmazotti szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Tűzvédelmi (érintés és villám védelmi) szabályzat
Vagyonvédelmi szabályzat
Iratkezelési szabályzat

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Szervezeti és Működési Szabályzatot az óvoda nevelőtestülete fogadja el, amely a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé.
Amennyiben a Szervezeti Működési Szabályzat felterjesztésére nem érkezik válasz, a
hatályba lépés napja a felterjesztést követő 30. nap utáni első képviselőtestületi ülés napja.
A hatályba lépett SZMSZ-t az óvoda nevelőtestülete, alkalmazottai megismerték.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói
jogkörében intézkedhet.
A Szervezeti Működési Szabályzatban foglaltakról a szülők tájékoztatása megtörtént.

MELLÉKLETEK
1.sz. Adatkezelési nyilatkozat
2.sz. Munkaköri leírások
3.sz. Jegyzőkönyvek

FÜGGELÉK


Alapító Okirat
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ZÁRADÉK
Nyilatkozatok:
A szülői képviselet, a Közép Utcai Óvoda SzMSz-ének véleményezéséhez magasabb
jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának
biztosítása, az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak
kezelésével kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban
meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban
ellenvetést nem fogalmazott meg.
Debrecen, 2020. 11.24.
…………………………………………
A szülői szervezet elnöke

A Közép Utcai Óvoda nevelőtestülete határozatképes ülésén készült jegyzőkönyvben
szereplő 100 %-os igenlő elfogadó határozat alapján 2020. november hó 24. napján a
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület
képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.
…………………………………………
nevelőtestület képviselője

………………………………………
nevelőtestület képviselője

Debrecen, 2020. 11.24.
……………………………………………
óvodavezető
Ph
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MELLÉKLETEK
2.sz. melléklet
MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK
Óvodapedagógus munkaköri leírása
A munkavállaló neve:
A munkakör megnevezése: óvodapedagógus
Besorolása: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv és a nemzeti
köznevelésről (Nkt.) szóló 2011. évi CXC. tv. valamint a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet alapján állapítjuk meg.
Aktuális besorolása, lépése a személyi anyagában a kinevezési okmányon, munkaszerződésen
szerepel.
A munkáltató megnevezése: KÖZÉP UTCAI ÓVODA
Címe: 4031 Debrecen, Közép utca 2.
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője
Helyettesítője: a csoport másik óvodapedagógusa. A helyettesítés szükség esetén
elrendelhető a 326/2013.(VIII.30) Korm. rendelet 17§. (4)
Munkaideje:
 heti munkaideje 40 óra
 kötött munkaideje heti 32 óra[Nkt. 62.§ (8) illetve 326/2013.(VIII.30) Korm. rendelet
17.§ (4) (5)]
Munkarend: Heti váltásban, egyéni munkarendben, az aktuális nevelési évi munkarendjében
rögzítve.
A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: Pitypang csoport és az óvoda udvara
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: óvodapedagógusi főiskolai diploma
A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: a 7
évenkénti 120 órás továbbképzés elvégzése, önképzés.
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:






Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő
magatartást tanúsítani.
Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között
sem sérti meg.
Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét.
Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.
Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és a politikai semlegességet.
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A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a
magánéletében is betartja.

A munkakör célja:
A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása,
nevelése, fejlesztése, oktatása
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai
életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében,
legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai
feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá
eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.
Pedagógiai-szakmai feladatok (a köznevelési törvény előírásai alapján)













az óvodapedagógus gondozói, illetve pedagógiai munkáját önállóan, teljes körű
felelősséggel látja el, melyre írásban, tervszerűen is felkészül.
Tudásának és szakmai felkészültségének maximumát adva foglalkozik a gyerekekkel,
annak tudatában, hogy modell, minta, esetleg példakép számukra.
Kötelező óraszámát kizáróan a gyerekek között tölti el. Ezen idő alatt feladata a rábízott
gyerekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, életkoruk és egyéni
fejlettségi szintjük figyelembevételével.
Felelős a rábízott gyerekek testi épségének megőrzéséért. Ennek érdekében csoportját
egyetlen pillanatra sem hagyja felügyelet nélkül.
Körültekintően gondoskodik a balesetveszélyes helyzetek elkerüléséről (csoportszoba,
udvar, utcai séta, kirándulás). Baleset esetén az SZMSZ előírásainak megfelelően jár el.
Biztosítja a nyugalmat, a szeretetteljes légkört a gyermekcsoportban.
Megszervezi és megteremti a nyugodt, tartalmas játékhoz szükséges feltételeket (hely, idő,
eszköz). A játékidő rovására nem szervez más tevékenységet.
Év elején felméri a csoportjába tartozó gyerekek neveltségi és fejlettségi szintjét. Éves
pedagógiai munkáját ehhez viszonyítva tervezi, szervezi, bonyolítja.
Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek a
szükségleteinek és az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon.
A gyermekek fejlődését nyomon követi, megfigyeli, méri, meghatározott időszakonként
ezt írásban is rögzíti. Tapasztalatait megbeszéli a váltótárssal, ill. az érintett gyermek
szülőjével. Amennyiben indokolt, tanácsot, segítséget kér az óvodavezetőtől, a
gyermekvédelmi felelőstől vagy egyéb szakemberektől.
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel való nevelőmunkája során együttműködik az
óvoda gyógypedagógusával.
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Tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők
















Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája
során betartja.
Ismeri és alkalmazza „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelveit”, különös tekintettel a Down szindrómás és a kevert specifikus zavarral küzdő
gyermekek esetében.
A pedagógiai program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, esetleges
módosításában aktívan részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri,
azonosul vele, és megvalósítását magára nézve kötelezőnek tekinti.
Az SZMSZ-ben, valamint az óvoda házirendjében megfogalmazottakat betartja és
betartatja a vele kapcsolatban álló gyermekekkel és azok szüleivel.
Hivatásából eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a
műveltségbeli fejlődés. Ennek érdekében folyamatosan képezze magát.
Évente legalább háromszor szülői értekezletet szervez.
Nyomon követi a gyermekek hiányzását, naprakészen vezeti a mulasztási naplót.
Az igazolatlan hiányzás esetén családlátogatásra megy, majd haladéktalanul tájékoztatja
az intézmény vezetőjét.
Szükség szerint, kérésre, megkeresésre, illetve a gyógypedagógussal pedagógiai
szakvéleményt készít (hatóság, nevelési tanácsadó, szakértői bizottság, gyermekelhelyezési ügyben).
Közreműködik a gyermekek egészségügyi vizsgálatának megszervezésében és
lebonyolításában.
Az érintett specialistákkal együttműködve (nevelőtárs, szülő, óvodavezető,
gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, gyermekorvos) szakvéleményt ad a tanköteles
gyermekekről.
Tájékoztatja a szülőket az iskolába való beíratás folyamatáról, feltételeiről.
Naprakészen vezeti a nevelőtestület által elfogadott csoportnaplót: hetirend, napirend,
munkarend, nevelési terv, családlátogatások, stb.
Elkészíti a gyermekekről szóló személyiség naplót, mely a gyermekek aktuális fejlettségi
állapotát tükrözi. Ennek alapján készíti el a gyerek fejlesztési tervét.
Minden visszamaradt tanköteles gyermeket egyéni fejlesztési formában foglalkoztat és
vezeti a dokumentumokat.

Általános szabályok (a Kjt., Kt. előírásai alapján):
A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások





A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a munkáltató határozza
meg.
Az alapszabadság egynegyedét (5 nap) – a munkaviszony első három hónapját kivéve – a
munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a vezetőnek. A dolgozónak az
erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie írásban, kivéve rendkívüli
esetben.
A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.
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A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a
munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele.
Az adott nevelési évben a pedagógusok esetében, összefüggően csak néhány nap kiadása
lehetséges, a vezető mérlegelése alapján.
Az aktív nevelési év alatt csak az alapszabadság (21 nap) használható fel, a pótszabadság
nem. Amennyiben betegség miatt nem lehetett kiadni az éves alapszabadságot vagy annak
törtrészét, akkor a munkába állást követő 30 napon belül kell azt kiadni.
Az éves szabadságból az óvoda vezetője munkahelyi érdekre hivatkozva 15 napot
visszarendelhet.
Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott.
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok) a helyettesítés
megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni
kell az óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek.

A pedagógiai munkával kapcsolatos egyéb előírások








A gyermek személyiségi jogainak megsértését jelenti, s ezért szigorúan tilos a testi
fenyítés /meglegyintés kézzel, megütés / a lelki terror / megfélemlítés, megalázás, csoport
előtti megszégyenítés, csoportból való kiküldés/ étel elfogyasztására való kényszerítés,
levegőztetés vagy étel elvonása, a játékidő lerövidítése büntetésből vagy rossz szervezés
miatt (pl. felesleges sorakoztatás, várakoztatás).
Reggel 6-tól 7-ig, valamint 16.30-tól 18-ig ügyelet ellátására a pedagógus beosztható. A
további időszakban, 7 órától délután 16.30-ig mindenki a saját csoportjában tartózkodik a
rábízott gyerekcsoporttal.
A gyermekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni tilos. Dajkára, ill. más 18 évnél idősebb
személyre bízni őket csak rövid időre, csak indokolt esetben, a vezető engedélyével
lehet. Amennyiben a szolgálati idő alatt bármilyen baleset történik az óvodapedagógus
távollétében, a felelősség változatlanul őt terheli.
Az óvodapedagógus a tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe
tartoznak az intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda
szempontjából belügynek számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták.
A gyermekekkel kapcsolatos bizalmas információknak tekintendő kérdésekben / a
gyermekek egészségügyi állapota, fejlettségi szintje, szociális helyzete, családjának
sajátságos problémája) illetéktelen személyeket (dajka, másik szülő) tilos tájékoztatni.

Egyéb





A kötelező óraszám letöltése alatt az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői
engedéllyel lehet.
Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően nem lehet
dohányozni. Az óvoda teljes területén tilos a dohányzás!
A kötelező óraszám letöltése alatt magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a
legszükségesebb esetben használja a telefont.
A mobiltelefon használata a gyermekekkel való együttlét alatt, a csoportszobában, ill.
az udvaron nem megengedett, ilyenkor a készüléket kikapcsolt állapotban kell tartani.
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A fedési időben, amikor a váltótárs is ott van, lehet megnézni az esetleges üzeneteket.
Rövid (1-2 perces) magánbeszélgetésre is ekkor kerülhet sor, de ebben az esetben is ki
kell menni a csoportszobából, hogy a gyerekek ne hallják a beszélgetés tartalmát.
Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetére már
átöltözve, munkavégzésre készen álljon. Munkaidejének lejárta után az ügyeletbe átkíséri
a gyermekeket, átadja, majd ezután öltözik át és hagyja el munkahelyét.
Hiányzás esetén – társ hiányzása esetén kérés nélkül, más csoportos kolléganő esetén
kérésre- köteles helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni.
Munkája során az óvodapedagógus az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni
köteles, azokat rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben
gondatlanságból kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik.
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.

Egyéb feladatok a teljes munkaidő (heti 40 órás) kitöltése alatt
 felkészülés a nevelési-oktatási feladatokra (például továbbképzésen való részvétel,
eszközök előkészítése);
 a tanügy-igazgatási (mulasztási napló) és pedagógiai (csoportnapló, fejlettségfelmérő lap)
adminisztráció elvégzése;
 családlátogatás;
 gyermekvédelmi feladatok ellátása;
 szülői értekezletre való felkészülés, annak levezetése, fogadóóra tartása;
 szakmai megbeszéléseken, valamint nevelői értekezleteken való részvétel;
 óvodai kirándulások, ünnepélyek, szabadidős tevékenységek előkészítése, lebonyolítása.
A fentieken túl az óvodavezető eseti feladatokat adhat, kizárólag pedagógiai témában.
A munkavállaló jogai és kötelességei: (a köznevelési törvény alapján):
A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyeket a
jogszabályok számára előírnak, biztosítanak
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:
 Napi kapcsolatot kell tartania az óvodán belül az óvodavezetővel, a helyettessel, a
váltótársával a csoportos dajkával, egyéb csoportos óvodapedagógusokkal,
gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal, alkalmazottakkal, a szülőkkel, akikkel
szemben az óvoda dolgozójához illő, megfelelő magatartást kell tanúsítania.
 Szükség szerint kapcsolatot tart a társintézményekkel: iskolákkal, pedagógiai
szakszolgálattal, legfontosabb partnereinkkel.
 Tevékenységével, viselkedésével segíti, hogy az óvoda jó hírneve ne szenvedjen csorbát.
Az óvodapedagógus kompetenciája:



A Pedagógiai program megvalósításához szükséges módszerek megválasztása.
A gyermekek fejlődését segítő tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés.
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A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató
fenntartja!
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben 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.
A munkaköri leírás hatályba lépésének időpontja:

P. H:

Óvodavezető

Munkavállaló

Gyógypedagógus munkaköri leírása
A munkavállaló neve:
A munkakör megnevezése: gyógypedagógus
A munkáltató megnevezése: KÖZÉP UTCAI ÓVODA
Címe: 4031 Debrecen, Közép utca 2.
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője
Munkaideje: 26 óra/hét
Kötelező óraszáma: 20 óra/hét
Besorolása:
A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: a fejlesztő szoba és az óvoda udvara
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: gyógypedagógiai főiskola
A szakmai fejlődést segítő önképzés, továbbképzési, továbbtanulási elvárások: a 7
évenkénti 120 órás továbbképzés elvégzése, önképzés.
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:


Képes a gyerekkel és szüleivel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő
magatartást tanúsítani.
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Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között
sem sérti meg.
Tudatosan alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét.
Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.
Óvodai munkája során biztosítja a világnézeti és a politikai semlegességet.
A pedagógusetika, a társadalmi normák általános szabályait munkahelyén, valamint a
magánéletében is betartja.






A munkakör célja:
Az óvodáskorú sajátos nevelési igényű gyermekek és a fejlesztésre szorulók fejlesztése
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
A kötelező óraszámon belül (heti 20 óra): pedagógiai-szakmai feladatok, tanügy-igazgatási,
adminisztratív teendők

Gyógypedagógus munkaköri feladatai, felelősségek és tevékenységek:













a sérült gyermekek óvodai felvétele után elvégzi a szükséges szűréseket,
szintfelméréseket,
felméri a gyermekek képezhetőségének, nevelhetőségének lehetőségét,
tervezi, szervezi, irányítja a sérült gyermekekkel kapcsolatos gyógypedagógiai
munkát (nevelési módszerek kidolgozása, szemléltető eszközök készítése,
fejlesztő játékok beszerzése,
a helyi nevelési programnak, az éves munkatervnek megfelelően önállóan és
felelőséggel fejleszti az egyes gyermekeket,
fejlesztőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a másság
elfogadtatását,
egyénre szabott fejlesztési tervet készít, orvosi, pszichológiai komplex vizsgálat
alapján,
segítséggel, mely az önálló cselekvéshez szükséges
a gyermek alkalmazkodó képességét, akaraterejét, önállóságát fejleszti, annyi
segítséggel, mely az önálló cselekvéshez szükséges,
a fejlesztés során figyelembe veszi:
 a gyermek terhelhetőségét
 fogyatéka súlyosságát
 pillanatnyi biológiai, fizikai, szellemi állapotát
napra készen vezeti a fejlesztési naplót és a fejlettségmérő lapokat
a beiskolázáshoz szükséges vizsgálatokat tárgyév január 15-ig elvégzi, tájékoztatja a
szülőket és január 15-ig a Pedagógiai Szakszolgálathoz, március 15-ig a Hajdú- Bihar
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Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Intézet Szakértői Bizottsága
elé utalja a gyermekeket
biztosítja a szülők számára, hogy a beiskolázás előtt minél több információhoz
jussanak
szoros kapcsolatot tart a szakintézményekkel
figyelemmel kíséri, hogy a fejlesztést igénylő gyermekek a csoportokban is megfelelő
egyéni fejlesztésben részesüljenek
szakmai segítséget nyújt az egyéni fejlesztési terv
kidolgozásában
javaslatot tesz ezek beszerzésére,
a gyermekek, szülők, alkalmazottak személyiségjogait érintő információkat
bizalmasan kezeli
a pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család kapcsolatában a zavartalan
együttműködését.

Záró rendelkezés
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
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben 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.

Dátum:

P. H:

Munkáltató

Munkavállaló
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Dajka munkaköri leírás
A munkavállaló neve:
A munkakör megnevezése: dajka
Besorolása: A közalkalmazotti táblázat, a munkába töltött idő és a végzettség szerint. Bérét a
Kjt. 66.§. –a szerinti fizetési osztály alapján állapítjuk meg. Aktualizálása a kinevezési
okmányban illetve a közalkalmazotti nyilvántartásban történik.
Soros lépése az átsoroláson, és a közalkalmazotti nyilvántartásban található. Ez a munkaköri
leírás a munkaszerződéssel együtt érvényes.
A munkáltató megnevezése: KÖZÉP UTCAI ÓVODA
Címe: 4031 Debrecen, Közép utca 2.
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője
Munkaideje: 40 óra/hét
Helyettesítője: a szomszédos csoport dajkája
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 8 általános + dajkaképző
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:







a gyermekekkel szemben barátságos, kedves,
a szülőkkel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít,
tisztában van a gyermekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között
sem sérti meg,
tiszteletben tartja és tolerálja a másságot,
óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai semlegességet,
kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával példát
mutat.

A munkakör célja:





Az óvodapedagógus mellett a nevelési tervnek megfelelően vegyen részt a
gyermekcsoport életében.
Az óvodáskorú gyermekek gondozásának segítése óvodapedagógusi irányítással.
A gyermekek közvetlen és közvetett környezetének tisztán tartása, takarítása az NÉBIH és
a HACCP előírásainak megfelelően.
Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
Gyerekekkel kapcsolatos feladatok



Szorosan együttműködik az óvodapedagógusokkal, segíti megvalósítani az intézmény
pedagógiai célkitűzéseit.
Nyugodt hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel segédkezik az óvoda
egész napos nevelőmunkájában.
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Hozzájárul a gyermekek kulturált viselkedésének és a csoport szokásrendjének
kialakításához, személyes példáján keresztül is (türelmes és udvarias kommunikációval,
igényes nyelvhasználattal).
Részt vesz a gyermekek gondozásában. Tevékenyen segít az étkeztetésnél, az
öltöztetésnél, kézmosásnál, WC használatnál. Ameddig szükséges, maga is magyarázza,
tanítja a helyes viselkedést (például öltözködés sorrendje, ruhák összehajtása, cipők
párosítása, kulturált étkezés, kanálfogás, kézmosás technikája, WC papír használata).
Ha munkája során balesetveszélyt észlel, köteles elhárítani, megelőzni, jelezni.
A tisztítószereket elkülönítve, biztonságosan, a gyermekektől elzárt helyen tárolja.
Délelőtt, az óvodapedagógussal egyeztetett napirendi tevékenység szerint a
gyermekcsoportban tartózkodik (torna, festés, vágás, varrás, sütés).
Kísérőként segít a gyermekekre felügyelni az utcai séták, kinti foglalkozások,
kirándulások ideje alatt.
Amikor a gyermekek nem tartózkodnak a csoportszobában, gondoskodik az alapos
szellőztetésről.
A megbetegedett, lázas, elkülönített gyermekre vigyáz, nyugtatgatja, amíg az orvos vagy a
szülő meg nem érkezik.
A hányás, hasmenés nyomait eltakarítja, a gyermek ruháját kimosva adja át a szülőknek.

A tisztaság megőrzésével, az NÉBIH előírásaival kapcsolatos teendők











A gyermekek környezetének esztétikai rendjének érdekében naponta elvégzi a
csoportszoba és a hozzá tartozó öltöző, mosdók, gyermekvécék takarítását, portalanítását,
porszívózását, az egészségügyi előírásoknak megfelelően.
Az intézmény egyéb területeit (bejárat, előtér, folyosó, tornaterem, felnőtt WC, öltözők,
orvosi szoba, fejlesztő szoba, irodák) a másik dajkával közösen, munkamegosztás alapján
tisztán tartja.
A csoportszoba növényeit ápolja, szükség szerint lemossa, átülteti.
Az időszakos nagytakarítás során – évente 4-szer- különös gonddal végzi el a
fertőtlenítést, a bútorok, játékok, csempék, csövek, ablakok, ajtók lemosását. Amennyiben
indokolt, a különböző részfeladatokat (például ajtómosás vagy járvány idején
fertőtlenítés) gyakrabban is elvégzi.
Feladata a textíliák mosatása, vasalása, javítása, megvarrása (például függönyök,
köpenyek, törülközők, terítők, babaruhák).
Legalább kéthetenként gondoskodik a gyermekek ágyneműjének le- és felhúzásáról.
Járványos időszakban, fertőzöttség idején az óvodapedagógus kérésére gyakrabban is.
Elvégzi a fektető ágyak lerakását, felszedését. Ágyazáskor ügyel arra, hogy minden
gyermek kizárólag a saját ágyába feküdjön.
Az ágyvásznakat bepiszkolódásuk esetén beáztatja, kimosatja, illetve gondoskodik annak
tisztításáról.
Ellátja az eseti, nem rendszeres feladatokat, többek között az óvoda udvarának takarítását,
kertjének gondozását, locsolását, télen a hó eltakarítását, valamint azokat az időszakos
feladatokat, amelyekkel az intézményvezető megbízza.
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Étkeztetéssel kapcsolatos teendők



Az átvett ételeket az egészségügyi szabályoknak megfelelő módon tárolja, közvetlenül az
elfogyasztás előtt, ha szükséges hűti, vagy felmelegíti a megfelelő hőmérsékletre.
Biztosítja a gyermekek higiénikus, esztétikus étkezési feltételeit, segít az étel
kiosztásában, minden étkezésnél kötényt köt, hosszú haját összefogja, hogy az, az étellel
ne érintkezzen.

Ételmintát vesz a szülők által szabályosan behozott élelmiszerekből (születésnapi tortára,
süteményre). Az étkeztetés lebonyolítása után az edényeket, evőeszközöket, poharakat
összegyűjti.
A gyerekekkel kapcsolatos egyéb előírások







A gyermek személyiségi jogainak megsértését jelenti, és ezért szigorúan tilos a testi
fenyítés, lelki terror (megfélemlítés, megalázás, csoport előtti megszégyenítés), az étel
elfogyasztására való kényszerítés, a levegőztetés és az étel megvonása.
Szükség szerint felügyel a gyermekek tevékenységére. Tilos a gyerekeket felnőtt
felügyelete nélkül hagyni. Ez vonatkozik az öltözőre és a mosdóra is.
A gyermekekre egyedül altatási időben, illetve az óvodapedagógus 2-3 perces távolléte
esetén csak a vezető engedélyével vigyázhat. A gyermekek érdekében kötelező jelleggel
jelezni kell az óvodavezetőnek, ha az óvodapedagógus rendszeresen, a megengedett
néhány percnél hosszabb ideig hagyja a rábízott gyermekeket a dajkára.
A tudomására jutott hivatali titkokat köteles megőrizni. Ebbe a körbe tartoznak az
intézmény működésével összefüggő belső problémák, az óvoda szempontjából belügynek
számító témák, szakmai vagy munkaügyi viták.
A gyermekekkel kapcsolatos témákban a szülőket nem tájékoztathatja, nem informálhatja.
Amennyiben a szülő érdeklődik, udvariasan irányítsa a gyermek óvodapedagógushoz
vagy az intézmény vezetőjéhez, távollétében a helyetteshez.

Általános szabályok
A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások
 A munka törvénykönyve 134. §-a szerint:
(1) bekezdés: A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a
munkáltató határozza meg.
(2) bekezdés: Az alapszabadság egynegyedét (5 nap) – a munkaviszony első három
hónapját kivéve – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a
vezetőnek. A dolgozó erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, írásban,
kivéve rendkívüli esetben.
(3) bekezdés: A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.
(6) bekezdés: A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből
megszakíthatja, de a munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele.


Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott.
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Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés
megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni
kell az óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek

Egyéb












Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb
esetben használjon telefont.
Hiányzás esetén, a vezető rendelkezése alapján, köteles a helyettesítéssel kapcsolatos
feladatokat ellátni.
Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már
átöltözve, a munkavégzésre készen álljon.
Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi
felelősséggel tartozik.
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
A gyermekek és az óvoda biztonsága érdekében a bejárati ajtók (főbejárat, hátsó bejárat)
zárva tartásáról gondoskodik.
Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd
megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek.
Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet.
Az óvoda területén (épület, udvar) a törvényi előírásnak megfelelően tilos a dohányzás
ebből a célból néhány percre az utcára mehet ki a dolgozó gyermekfelügyeletet biztosítva,
illetve munkaidejét a távoltöltött idővel meghosszabbítva.
Az óvoda zárásakor áramtalanít, és meggyőződik arról, hogy az ablakok, ajtók jól be
vannak zárva. Ezután beüzemeli a riasztót.
Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.

A munkavállaló jogai és kötelességei (Kt. alapján):





tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés,
a munkafegyelem betartása,
jó munkahelyi légkör alakítása,
az óvoda pedagógiai munkájának, céljának megismerése, megvalósításának segítése-

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:
A dajka rendszeres kapcsolatban áll az óvodavezetővel, az óvodavezető-helyettessel és a
csoportos óvodapedagógusokkal.
Záró rendelkezés
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató
fenntartja!
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A munkaköri leírás hatályba lépésének időpontja:

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben 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.

Debrecen,
P. H:

Óvodavezető

Munkavállaló

AZ ÓVODAVEZETŐ HELYETTESI MEGBÍZÁS FELADATAI
Megjegyzés: Az általános rész a gyógypedagógusi munkaköri leírásban került rögzítésre,
ebben a dokumentumban csak a vezetői feladatmegosztás rögzített.
Kinevezés módja: a nevelőtestület véleményét figyelembe véve, a vezető nevezi ki.
Kinevezés időtartama:
Munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője
Munkaideje: 40 óra/hét
Kötött óraszáma: 24 óra/hét
Helyettesítője: a vezető
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:





Vezető-helyettesként felelősséget érez az intézmény szakszerű és törvényes
működtetéséért.
Segíti és támogatja a vezető munkáját a gyermekek, a szülők, a munkatársak és a fenntartó
elvárásait figyelembe véve.
A munkamegosztás szerinti feladatait maradéktalanul ellátja.
Tiszteletben tartja a kizárólagosan a vezető kompetenciájába tartozó feladatokat (például
munkaerő-gazdálkodás, bérmaradvány-felosztás, jutalmazás, beruházás, eszközvásárlás).
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A munkakör célja:





Az intézményvezető távollétében képviseli az óvodát.
Segíti az intézmény működtetését és a vezető munkáját.
A munkamegosztás szerint ellátja a rábízott pedagógiai-szakmai, tanügy-igazgatási,
munkáltatói, gazdasági-adminisztratív feladatokat.
Részt vesz a belső ellenőrzés feladataiban.

A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:



A kötelező óraszámon belül (heti 21 óra): a gyógypedagógusi feladatok ellátása.
A teljes munkaidő kitöltése alatt alapvető feladatok: pedagógiai-szakmai, tanügyigazgatási feladatok, munkáltatói-humánpolitikai, gazdasági-adminisztratív feladatok.

Pedagógiai-szakmai feladatok










Aktívan részt vesz az óvoda Pedagógiai programjának kialakításában, s elősegíti annak
megvalósulását. Javaslatot tesz a módosításra, amennyiben szükségesnek érzi.
Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga szakmai tájékoztatását.
Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében tevékenyen részt vesz.
Ellenőrzi az intézményi minőségirányítási program megvalósítását a dajka munkakör
tekintetében.
Ellenőrzi az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését, segítve a vezető munkáját.
Ösztönzi a pedagógusok tervszerű és folyamatos önképzését.
Elősegíti az újító szándékú, korszerű pedagógiai törekvések kibontakoztatását.
Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai munkát, és rendszeresen értékeli
annak színvonalát, eredményességét és hatékonyságát.
Az óvodai dokumentumokat jól ismeri, és ő is gondoskodik arról, hogy az érintettek
ismerjék ezek tartalmát.

Tanügy-igazgatási feladatok










Adatok kigyűjtésével segíti az éves statisztika elkészítését.
A vezető távollétében informálja a fenntartót a gyermeklétszám alakulásáról.
Biztosítja az intézményen belüli információáramlást.
Követi és adminisztrálja az ingyenes, az 50%-os és a 100%-os térítési díjra rászoruló
családok számát. A statisztika számára (kihasználtság) összesíti a csoportnaplók adatait,
havi szinten nyilvántartást vezet a gyermekek hiányzásáról.
Vezetői kérésre ellenőrzi a csoportnaplók, a felvételi és mulasztási naplók vezetését és
azok tartalmát.
Javaslatot tesz arra, hogy az óvoda nevelés nélküli munkanapjain milyen pedagógiai
tartalmú előadást, foglalkozást szervezzenek.
Figyelemmel kíséri az intézményben folyó gyermekvédelmi munka ellátását.
A balesetvédelmi szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi, és a hiányosságokat
azonnal jelzi a vezetőnek.
Kapcsolatot tart a szülői munkaközösséggel.
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Munkáltatói-humánpolitikai feladatok











Naprakészen vezeti a szabadság-nyilvántartást, és elkészíti a szabadságolási ütemtervet.
Elkészíti a dolgozók munkabeosztását, ügyeleti rendjét, és nyomon követi ezek betartását.
Megszervezi és ellenőrzi a dajkák napi munkáját.
Megszervezi a hiányzó dolgozók helyettesítését, és erről tájékoztatja a vezetőt.
Ellenőrzi a jelenléti ívet, ha van helyettesítés, túlóra.
A dolgozók munkavégzése során tapasztalt, közérdekű, pozitív, illetve negatív
észrevételeiről tájékoztatja az óvoda vezetőjét.
Javaslatot tesz a jutalmazás elbírálására, a minőségi bér elosztására és a kitüntetésekre.
Segíti a pályakezdő, illetve az új kolléga beilleszkedését.
A kollektíván belül elősegíti a munkafegyelem és a törvényesség megtartását, a
munkaviszonyát vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonását.
Személyes példájával segíti a jó munkahelyi légkör kialakítását.

Gazdasági-adminisztratív feladatok







Alkalomszerűen ellenőrzi a befizetéseket.
A vezető hosszabb távolléte esetén biztosítja a pontos adatszolgáltatást. Az intézménybe
érkező ügyiratokat naprakészen átnézi, érdemben intézkedik.
Részt vesz az óvoda számára szükséges különböző eszközök vásárlásában.
Javaslatot tesz a szükséges javításokra, felújításokra, beszerzésekre.
Betartja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét.
Feladata, az intézmény költségvetésének ismeretében, a takarékos gazdálkodás, az
intézményi vagyon őrzése, védelme.

Kapcsolattartási kötelezettsége:
Közvetlen, napi munkakapcsolatot tart fenn
 az óvodavezetővel (szakmai, gazdasági témákban),
 valamennyi pedagógussal,
 a pedagógiai munkát segítő dajkákkal, egyéb munkakörben foglalkoztatottakkal,
 az intézmény külső partnereivel.
Indokolt esetben, a vezető távollétében, telefonon tartja a kapcsolatot.

A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató
fenntartja!

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és
a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során
használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használo
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A munkaköri leírás hatályba lépésének időpontja:

P. H:

Óvodavezető

Munkavállaló

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐI MEGBÍZÁS
Munkaközösség vezető:






a szakmai munkaközösség munkáját a munkaközösség vezető irányítja,
a munkaközösség vezetőjét az óvodavezető bízza meg határozott időre,
a munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelő-oktató
munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez,
a szakmai munkaközösség éves munkatervet készít, mely az óvodai éves munkaterv
melléklete,
a szakmai munkaközösség vezetője az évzáró nevelőtestületi értekezleten írásban
számol be a munkaközösség munkájáról.

A szakmai munkaközösség vezető feladatai:














az óvodai szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése,
a feladatoknak megfelelően összehívja a munkaközösségi tagokat, felosztja és kiosztja
a feladatokat,
a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,
a pályakezdő és új pedagógusok munkájának segítése,
a tervező munkában, módszertani kérdésekben segítségadás,
a szakirodalom, az új módszerek figyelemmel kisérése, esetenként az ezekről való
beszámolás a munkaközösség foglalkozásain,
a bemutató foglalkozásokon látottak értékelése,
összekötő a munkaközösség és az óvoda vezetője között,
együttműködés az óvoda vezetésével és a nevelőtestülettel,
az intézményvezető belső ellenőrzési feladatainak segítése,
képviselje a munkaközösséget szakmai fórumokon, az intézményen belül és kívül,
állásfoglalásai, javaslatai előtt meghallgatja a munkaközösség tagjait,
irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, értekezletet hív
össze, hospitálást, látogatást szervez,
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ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, hiányosságok esetén intézkedést
kezdeményez az intézményvezető felé
beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről,
szakmai továbbképzésekre ad javaslatot,
véleményezi a vezetői pályázatokat

Debrecen,
P.H.
________________________

____________________

munkaközösség vezető

óvodavezető

Óvodatitkár munkaköri leírása
A munkavállaló neve:
Munkakör: óvodatitkár
A munkáltató megnevezése, címe: KÖZÉP UTCAI ÓVODA, 4031 Debrecen, Közép utca
2.
A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: gazdasági iroda
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője
Közvetlen felettese: kizárólag az intézményvezető rendelkezései alapján látja el a munkáját.
Helyettesítője: az óvodavezető és az óvodavezető- helyettes,
Munkaideje: 40 óra/hét
Általános szabályok:
A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások:


A munka törvénykönyve 134. §-a szerint:1
(1) bekezdés: A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a
munkáltató határozza meg.
(2) bekezdés: Az alapszabadság egynegyedét (5 nap) – a munkaviszony első három
hónapját kivéve – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a

1

A munka törvénykönyve ezt részletesebben szabályozza. Itt csak a legfontosabb szabályokat emeltük ki.
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vezetőnek. A dolgozó erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, írásban,
kivéve rendkívüli esetben.
(3) bekezdés: A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.
(6) bekezdés: A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből
megszakíthatja, de a munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele.



Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott.
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés
megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni
kell az óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek.

A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:






Az ügyek személyes, illetve telefonos bonyolítása és intézése során együttműködő.
Udvarias a szülőkkel, a munkatársakkal.
Rendszerető, pontos, az iratok kezelésében naprakész, a határidőket betartja.
Tisztában van az iratkezelés szabályaival.
Az általa vezetett nyilvántartások világosak, jól követhetőek.

A munkakör célja:
Az intézmény működésével kapcsolatos ügyek intézése, adminisztrációk ellátása.
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
Iratkezelés, ügyintézés


Folyamata: érkeztetés, szortírozás, iktatás, továbbítás, feldolgozás, ügyintézés, válaszadás,
biztonságos megőrzés, selejtezés. Az alábbi szabályokat kell betartani: Az irat útja
bármikor pontosan követhető, ellenőrizhető legyen. Az iratkezelés során segíti az
intézmény feladatainak eredményes, gyors és szakszerű ellátását, megoldását. Biztosítja,
hogy az iratok épségben és használható állapotban maradjanak meg. Az intézményben
készült valamennyi iraton szerepeltetnie kell
 az intézmény nevét,
 székhelyét,
 címét,
 telefon-fax számát,
 e-mail címét,
 az irat iktatószámát,
 a dátumot,
 az aláíró nevét,
 a beosztását,
 aláírását,
 az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát,
 a címzett megnevezését,
 címét,
 beosztását.
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Amennyiben az ügyintézés szóban, telefonon történik, az eredeti iratra rá kell vezeti
az intézkedés lényegét, dátumát és az intézkedésben részt vevők nevét.
Az irat átvételét igazolja, amennyiben a személyesen postázott iratok átvételekor az
átadó ezt külön kéri. A kézbesítőokmányon (postakönyv, illetve kézbesítőkönyv) elismeri
aláírásával és a dátum megjelölésével az átvételt.
A névre szóló levelet nem bonthatja fel más, csak a címzett, vagy az általa megbízott
munkatárs. Az intézményvezető hosszabb távollétében az ő nevére érkezett levelet csak
telefonon történő egyeztetés után bonthatja fel.
Az átvett iratokat az iratkezelési rendszernek megfelelően szortírozza, aszerint, hogy a
dokumentum bontható, nem bontható, iktatandó, vagy nem kell iktatni, egyéb
nyilvántartásba kell-e venni. Amennyiben az irat faxon, illetve e-mailen érkezik,
gondoskodik arról, hogy készüljön másolat a papíralapú tartós tárolás érdekében.
Valamennyi hivatalos levelet az óvodavezető felé kell továbbítani, kivéve, ha az névre
szóló.
Az iktatást a beérkezés napján, de legkésőbb a következő munkanapon elvégzi.
Az intézménybe beérkezett, illetve az intézményben keletkezett iratokat,
dokumentumokat úgy vezeti be az iktatókönyvbe, hogy az tartalmazza az
iktatószámot, a beérkezés időpontját, az ügyintéző nevét, az irat tárgyát, a
mellékleteinek számát, az elintézés módját, a kezelési feljegyzéseket, valamint az irat
hollétének, tárolásának a helyét, hogy bármikor elővehető legyen. Az iktatókönyvben
sorszámot üresen hagyni, lapokat összeragasztani, olvashatatlanul írni, az írást
olvashatatlanná tenni tilos. Javítani csak áthúzással lehet, úgy, hogy az eredeti
szöveg olvasható legyen. A javítást dátummal és kézjeggyel kell igazolni.
Amennyiben az összetartozó iratok az ügy lezárása után véglegesen egy helyen maradnak,
úgy ezt az iktatókönyvben jelzi. A jelölés a kezelési feljegyzések rovatban az irat új
számának jelölésével történik. Érdemes a válaszlevél iktatásával azonos időben csatolni az
előzményeket, illetve azok iktatószámát és fellelhetőségi helyét egy külön rovatban
feljegyezni.
Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján lezárja. Számítógépes iktatás eset
Meghívókat, sajtótermékeket, propaganda céljából készült kiadványokat nem kell
iktatni.
Amennyiben egy naptári évben az iktatott dokumentumok száma meghaladja a
háromszázat, évente név- és tárgymutatót kell készíteni.
Az intézményi dokumentumok (szabályzatok, munkatervek, bemutatóra vázlatok,
pedagógiai szakvélemények) levelezések legépelése.

Nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok:
Tanügy-igazgatási feladatok és nyilvántartások




Az éves statisztikák elkészítéséhez adatok kigyűjtése, különböző szempontok szerinti
rendszerezése.
A gyerekek befizetésének, jelenlétének, hiányzásának és lemondásának egyeztetése,
nyilvántartása.
Az ingyenes, az 50%-os és a 100%-os befizetések rendszerezése, havonta ennek nyomon
követése, a határozatok, nyilatkozatok begyűjtése, ezek ellenőrzése, valamint naprakész
adatszolgáltatás.
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A közlönyök, rendeletek, határozatok, a Magyar Államkincstár (MÁK) kiadványainak
tanulmányozása, értelmezése és figyelemmel kísérése.

Munkáltatói feladatok és nyilvántartások
 A jelenléti ív előkészítése.
Gazdasági feladatok és nyilvántartások





Az óvoda költségvetésével kapcsolatos áfás számláinak, megrendelőinek, szerződéseinek
lefűzése, megőrzése.
Az ellátmány megigénylése (a vezetővel történt egyeztetés után), felvétele, naprakész
nyilvántartása, elszámolása a megadott határidőig, anyagi felelősséggel.
Az étkezési térítési díjak kiszámolása, a lejelentések vezetése, jóváírása. A pénz
beszedése, feladása. A szigorú elszámolású nyomtatvány és a befizetési nyugták megírása
a szülők részére, ezek kiadása. Elszámolás anyagi felelősséggel.
Az óvoda működéséhez szükséges kisebb eszközök vásárlása, megrendelése (tisztítószer,
irodaszer) és a megvásárolt eszközök bevételezése.


Egyéb







Munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben
használjon telefont.
Munkahelyén olyan időpontban jelenjen meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a
munkavégzésre készen álljon.
Munkája során az óvoda berendezéseit, tárgyait, értékeit megóvni köteles, azokat a
rendeltetésüknek megfelelően kell használnia. Amennyiben kárt okoz, anyagi
felelősséggel tartozik.
Munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat.
Ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd
megkéri, hogy várakozzon az előtérben. Ezután szól a keresett személynek.
Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak a vezető engedélyével lehet.

A munkavállaló jogai és kötelességei (a közoktatási törvény alapján):



Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés.
A munkafegyelem betartása, a jó munkahelyi légkör alakítása.

Felelőssége: A rábízott pénz, ill. iratok kezeléséért anyagi és erkölcsi felelősség terheli.
Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:



Óvodavezető, óvodavezető-helyettes, csoportos óvónők.
A vezető távolléte esetén felírja egy erre a célra rendszeresített füzetbe az üzeneteket.
Rögzíti, hogy ki kereste őt (személyesen, vagy telefonon), milyen ügyben, és hogy ki
keresse a másikat.
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A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató
fenntartja!
A munkaköri leírás hatályba lépésének időpontja:
Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben 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!

Debrecen,

P. H.

_____________________
Óvodavezető

______________________
Munkavállaló

Udvaros munkaköri leírása

A munkavállaló neve:
Munkaköre: udvaros
Besorolása: A közalkalmazotti táblázat, a munkába töltött idő és a végzettség szerint. Bérét a
Kjt. 66.§. –a szerinti fizetési osztály alapján állapítjuk meg. Aktualizálása a kinevezési
okmányban illetve a közalkalmazotti nyilvántartásban történik.
Soros lépése az átsoroláson, és a közalkalmazotti nyilvántartásban található. Ez a munkaköri
leírás a munkaszerződéssel együtt érvényes
A munkáltató megnevezése, címe: KÖZÉP UTCAI ÓVODA, 4031 Debrecen, Közép utca 2.
A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: az óvoda épülete, udvara, közvetlen
környezete
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda vezetője
Munkáját az óvodában az óvodavezető által meghatározott munkarendben irányítása és
ellenőrzése alapján végzi.
Munkaideje: 40 óra/hét
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: szakmunkás végzettség
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A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:
Kultúrált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értékeket
közvetít, pozitív példát nyújt, képviseli az óvoda szellemiségét.
 együttműködik az óvodapedagógusokkal, segíti megvalósítani az intézmény pedagógiai
célkitűzéseit,
 ha munkája során balesetveszélyt észlel, köteles elhárítani, megelőzni, jelezni.
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások


A munka törvénykönyve 134. §-a szerint:
(1) bekezdés: A szabadság kiadásának időpontját a dolgozó meghallgatása után a
munkáltató határozza meg.
(2) bekezdés: Az alapszabadság egynegyedét (5 nap) – a munkaviszony első három
hónapját kivéve – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadnia a
vezetőnek. A dolgozó erre vonatkozó igényét 15 nappal előbb kell bejelentenie, írásban,
kivéve rendkívüli esetben.
(3) bekezdés: A szabadságot esedékességének évében kell kiadni, illetve kivenni.
(6) bekezdés: A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből
megszakíthatja, de a munkával töltött idő a szabadságba nem számít bele.




Éves szabadságolási ütemterv elkészítése a félreértések elkerülése érdekében ajánlott.
Váratlan távolmaradást, hiányzást (betegség, egyéb komoly indok), a helyettesítés
megszervezésének érdekében a munkaidő megkezdése előtt minimum két órával jelezni
kell az óvodavezetőnek, illetve a helyettesnek.

NAPI FELADATOK
 reggel a vagyonvédelmet szolgáló riasztót kikapcsolja, az óvodát kinyitja, és meggyőződik
róla, hogy rendkívüli esemény nem történt,
 az óvoda előtt elsepri a járdát, a kerítésen belül pedig a betonozott részeket,
 a homokozókban a homokot naponta felássa,
 az udvart rendben tartja, a szeméttartót kiüríti
FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
 a melegvíztartályt üzembiztos és a tűzrendészeti előírásoknak megfelelően üzemeltetése,
 az óvoda épületében a megfelelő hőfok (20–22 ºC) biztosítása, függetlenül attól, hogy
fűtési idény van-e.
 a meghibásodás azonnali jelentése a vezető vagy a vezető-helyettes felé,
 a téli zárás alatt is a fűtésről való gondoskodás,
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 a tűzvédelmi fokozat szerinti előírásokat betartása,
 a kazánház rendben tartása, takarítása,
 a fűtési, szellőzési és melegvíztermelési rendszer működésének ellenőrzése oktatásnak
megfelelően. Meghibásodás esetén, illetékesek értesítése.
IDŐSZAKOS FELADATOK
 az óvodában felmerülő apróbb javítások, karbantartási munkálatok elvégzése.
 játszóudvar és a kert rendben tartása, takarítása, seprése, a hó eltakarítása és a növények
ápolása, öntözése,
 télen a járda csúszásmentesítése, meleg, száraz időben locsolás,
 az óvoda esetenkénti áramtalanítása, ősszel a vízvezetékek vízmentesítése,
 az energia és vízfogyasztást havonta a mérőóra állása alapján való rögzítése,
 balesetvédelmi szempontból az óvoda üzemelésének, az udvari játékoknak, eszközöknek, a
csoportszobai, a konyhai berendezéseknek a figyelemmel kísérése,
 vásárlások elvégzése, a szállítás lebonyolításában való segédkezés,
 általa használt helyiségek (mosdó öltöző) rendbetartása,
 lapos tető falevélmentesítése
 csatornák tisztítása, belső udvarokon, valamint a tetőn,
 a felsoroltakon túl a vezető által adott megbízások ellátása.
FELELŐSSÉGE – ÉRVÉNYES SZABÁLYOK:









az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait megóvni köteles, azokat rendeltetésüknek és
a munkavédelmi előírásoknak megfelelően használja,
munkavégzés alatt betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi, egészségügyi
szabályokat,
anyagi felelősséggel tartozik az óvoda vagyonáért, a vagyonvédelmi berendezéséért,
amennyiben kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik.
amennyiben utolsónak hagyja el az óvoda épületét, eleget kell tennie a biztonsági és
tűzrendészeti előírásoknak.
az óvodában történt minden rendkívüli eseményt a vezetőnek jelent, abba a hatáskörébe
tartozó szükséges intézkedést megteszi,
az óvoda kulcsait felelősséggel kezeli,
a tűz és munkavédelmi szabályokat mindenkor betartja,

 Az óvoda épületét csak vezetői engedéllyel hagyhatja el munkaidő alatt.
EGYÉB ELVÁRÁSOK:




munkaidő alatt, magánügyben csak a munka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben
használjon telefont.
munkahelyén olyan időpontban jelenik meg, hogy a munkaidejének kezdetekor már a
munkavégzésre készen álljon,
ha idegen érkezik az épületbe, udvariasan feltartóztatja, megkérdezi, hogy kit keres, majd
megkéri, hogy várakozzon az előtérben, ezután szól a keresett személynek
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tiszteletben tartja az óvoda szokásait, hagyományait, képviseli és védi érdekeit.



a tudomására jutott, az óvoda belső ügyeivel, az egyes gyermekekkel, családokkal
kapcsolatos információkat bizalmasan kezeli, megőrzi,



segítőkész, nyitott és korrekt munkatársai kapcsolatainak kialakításával, magatartásával
hozzájárul az intézmény jó munkahelyi légkörének alakításához.

A munkavállaló jogai és kötelességei (a közoktatási törvény alapján):





tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés,
a munkafegyelem betartása,
a jó munkahelyi légkör kialakítása,
a folyamatos intézményi étkeztetés biztosítása.

Kapcsolattartási és információszolgáltatási kötelezettsége:
Rendszeres kapcsolatban áll az óvodavezetővel, az óvodavezető-helyettessel, a csoportos
óvodapedagógusokkal, óvodatitkárral, dajkákkal.
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva, a munkáltató
fenntartja!
A munkaköri leírás hatályba lépésének időpontja: 2020. január 07.

Nyilatkozat
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem. Egyben 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.

Debrecen,
P. H:

Óvodavezető

Munkavállaló
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KÖZÉP UTCAI ÓVODA
OM:030883
2020.
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KÖZÉP UTCAI ÓVODA
4031 Debrecen, Közép utca 2.
Tel./Fax: 06/52-417-179
E-mail: kozeputcaiovi@gmail.com
OM: 030883

Készítette: Kiss Barbara
óvodavezető
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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A szabályzat törvényi háttere: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
A törvény célja annak biztosítása, hogy - ha e törvényben meghatározott jogszabály kivételt
nem tesz – személyes adatával mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekű adatokat
mindenki megismerhesse.
A törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén folytatott minden olyan adatkezelésre és
adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik, valamint, amely
közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmaz.
Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot valamilyen jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében, valamint a
tevékenységre vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy
formában rögzített információ vagy ismeret.
Közérdekű adatok nyilvánossága:
Az intézmény a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a
közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
A közvélemény megfelelő tájékoztatása érdekében rendszeres közzététellel, illetve egyéb
módon hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat.
Az adatokat közérthető formában és az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon
kell az igénylő számára átadásra előkészíteni.
Az adatigénylő jellemzően a következő formában kérheti az adatokat:
- betekintés
- másolatkérés
A másolatot az igénylő kérheti:
- papíralapon
- számítástechnikai adathordozón
- elektronikus levélben
Az intézmény kizárólag a másolat készítéséért állapíthat meg költségtérítést. A költségtérítés
összege legfeljebb a másolat elkészítésével kapcsolatban felmerült költségek mértékéig
terjedhet, melynek összegét az igénylő kérésére előre közölni kell.
A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartási működési rendjéről XVI/A fejezete :
Az államháztartással összefüggő közérdekű adatok kérelemre történő szolgáltatása kapcsán
intézményünkben az alábbiakra terjed ki az adat és információszolgáltatás :
-

Törzskönyvi és
bejegyzéshez

adminisztratív
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-

Költségvetési tervezéshez
Költségvetési előirányzatok
felhasználásnak ütemezéséhez
Pénzellátáshoz
Költségvetési beszámoláshoz
Statisztikai adatgyűjtéshez

éven

belüli

teljesítésének,

illetve

Adatfelelős: az óvoda vezetője
Közzététel módja: adatközlő honlapján
A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet „a nevelési oktatási intézmények működési rendjéről”
alapján intézményünkben a dokumentumok nyilvánossága az alábbiakra terjed ki:
-

Szervezeti és Működési Szabályzat
Az óvoda helyi Pedagógiai programja
Házirend

A közoktatási törvény alapján az óvodában nyilvántartott adatok:
a) tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és
tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a
Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító
okirat megnevezése, száma;
b) szülő neve, állandó és ideiglenes lakásának címe, telefonszáma;
c) a
tanulói
jogviszonnyal
kapcsolatos
adatok,
így
különösen:
- a sajátos nevelési igényű tanuló fogyatékosságára vonatkozó adatok,
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló rendellenességére
vonatkozó
adatok,
- a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
d) nyilvántarthatóak azokat az adatok, 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.
A törvény rendelkezik az adatok továbbításáról.
Az alábbiak szerint továbbíthatóak az adatok:
a) fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat,
b.) sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási
rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a nevelésioktatási intézménynek, illetve vissza,
c.) az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
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d.) az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a tanuló egészségügyi
állapotának megállapítása céljából,
e.) a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a tanuló veszélyeztetettségének
feltárása, megszüntetése céljából,
Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény, valamint a közoktatásról szóló 1992. évi LXXIX. törvény előírásainak.
Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a
magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai
adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az intézmény igazgatója felmentést adhat,
de ebben az esetben az érintettel közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.
Az intézményünkben kezelt adatok nyilvántartási módja a következő:
a) papír alapú nyilvántartás,
b) számítógépes (elektronikus) nyilvántartás.
Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény vezetője egy személyben felelős.
Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg az alábbi
pontokban részletezett módon.
Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban
szereplő feladatokkal kapcsolatosan:
a.) alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
- óvodavezető
- óvodavezető-helyettes
- óvodatitkár
b.) Az óvodások adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
- óvodavezető
- óvodavezető-helyettes
- óvodapedagógusok
- óvodatitkár
- gyermek- és ifjúság védelmi felelős
Az
adatok
továbbításával
megbízott
2. sz. mellékletében engedélyezett esetekben:

dolgozók

a

közoktatási

törvény

a.) az alkalmazottak adatait továbbíthatják a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal
kapcsolatosan:
- óvodavezető
- óvodavezető-helyettes
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b.) a tanulók adatait továbbíthatja:
- fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv,
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adatot továbbíthatja: óvodavezető
- a sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségre vonatkozó
adatokat a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek továbbíthatja: óvodavezető, óvodavezetőhelyettes, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős;
- az óvodás iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, intézménybe
történő átvételhez adatot továbbíthat: óvodavezető, óvodavezető-helyettes,
- az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló
egészségügyi állapotának megállapítása céljából adatot továbbíthat: óvodavezető;
óvodavezető- helyettes
- a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, veszélyeztetettségének
feltárása, megszüntetése céljából adatot továbbíthat: óvodavezető, óvodavezető-helyettes,
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.
Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A
személyi anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján összeállított közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra
személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az alkalmazottak személyi
anyagának vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az óvodavezető a felelős.
Az óvodások személyes adatait az alább felsorolt nyilvántartásokban kell őrizni:
- Előjegyzési napló (vezetésért felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettes)
- Felvételi mulasztási napló (Vezetésért felelős: óvodapedagógusok)
b.) Az óvodások a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli
szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek
kezeléséért az óvodatitkár a felelős.
Az óvodások személyes adatainak tárolása:
- adott nevelési évben: csoportban (zárt helyen)
- következő nevelési évben: irattárban (zárt helyen)
Az adatok selejtezést az adatkezelési szabályzatban rögzítettek alapján kell elvégezni.
Az intézmény adatkezelési szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz igazodó mindenkori
módosításáért az óvodavezető a felelős.
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7. A szabályzat hatálya:
A szabályzat az SZMSZ mellékleteként, annak elfogadásával lép hatályba.
Hatályba lépés: 2020. 11. 24. Visszavonásig érvényes

Debrecen, 2020. november 24.

Kiss Barbara
óvodavezető
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FÜGGELÉK

74

K Ö Z É P U T C AI Ó V O D A

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

75

K Ö Z É P U T C AI Ó V O D A

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

76

