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I. rész
1. Általános rendelkezések
A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket
a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:


2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről1



2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról



1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről



2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről



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



23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről



26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
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2. Az intézmény alapító okiratának részletezése: 344/2013. (VI.28.)
Az intézmény neve: Felsővárosi Óvoda
Az intézmény székhelye:
8000 Székesfehérvár Havranek József utca 2.
Telephelye:
8000 Székesfehérvár Ybl Miklós ltp. 1. melyben a Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi
Tagóvodája működik.
Oktatási azonosítója: 029857
Az intézmény alapító és irányító szerve:
Székesfehérvár Megyei jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
8000 Székesfehérvár Városház tér 1.
Az intézmény fenntartója:
Székesfehérvár Megyei jogú Város Önkormányzata
8000 Székesfehérvár Városház tér 1.
Az intézmény jogállása:
Jogi személyként működő, helyi önkormányzati költségvetési szerv.
Az intézmény gazdálkodási besorolása
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv A gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó
feladatokat Székesfehérvár Megyei jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet látja el
az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján.
Az intézmény működési köre:
Székesfehérvár Megyei jogú Város közigazgatási területe
Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya:
Foglalkoztatásuk közalkalmazotti és polgári jogviszonyban történik.
Az intézmény vezetőjének megbízása:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárásútján Székesfehérvár Megyei jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bízza meg határozott időre.
Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézményt az óvodaigazgató képviseli
Az intézmény típusa: óvoda
Az intézmény csoportjainak száma: 9
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 129 fő
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Az intézmény alaptevékenységei:
Az Nkszt. szerint köznevelési feladatot ellátó intézmény
Az intézmény köznevelési feladatai:



Óvodai nevelés
A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése:
akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékos, vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek
Az intézmény szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:
091110
091120
091140
096010
013350

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Az intézmény az alaptevékenysége során a kötelezően végzett feladatainak ellátására létrehozott
dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak kihasználása érdekében,
nem haszonszerzési céllal tevékenységet végezhet. Az intézmény az alaptevékenysége során keletkezett , saját előállítású készleteinek értékesítését végezheti.
Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett
alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a
végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető
közvetlen kiadásokat.
Az intézmény vállalkozási feladatot nem folytat.
A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő alábbi ingatlanok:
Székhely: a székesfehérvári 4090. helyrajzi számú, a valóságban 8000 Székesfehérvár Havranek J.
u. 2. szám alatti ingatlan
Telephely: (Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája): a székesfehérvári 42. helyrajzi számú, a valóságban 8000 Székesfehérvár Ybl Miklós 1. szám alatti ingatlan
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő – az intézményi leltárban szereplő – ingó vagyon.
A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
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Az intézmény a feladatellátást szolgáló vagyont:






működteti
köznevelési feladata ellátásához szabadon használhatja
nem idegenítheti el
nem terhelheti meg
legfeljebb egy nevelési évre bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet
nem akadályozza. Egy nevelési évnél hosszabb időtartamú bérbeadáshoz Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hozzájárulása szükséges
3. Az intézmény szervezeti felépítése

Vezető beosztások:
magasabb vezető beosztású:

óvodaigazgató
óvodaigazgató helyettes
tagóvoda vezető

szülői szervezet

szakszervezet,
közalkalmazotti
tanács

óvodaigazgató

óvodaigazgató-hely.

óvodaigazgató-hely.

tagóvoda vezető

óvónők

óvodatitkár

óvónők

dajkák

udvaros, takarító

óvodatitkár

dajkák
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4. A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet
Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri leírása alapján
Szakszerű és törvényes működés
Célszerű és takarékos gazdálkodás
Pénzügyi és gazdálkodási feladatok

Feladatot ellátó vezető
Óvodaigazgató
Óvodaigazgató
Óvodaigazgató

Gyermek és ifjúságvédelem

Óvodaigazgató

Gyermekbalesetek megelőzése

Óvodaigazgató

Egyéb /helyettes, ellenőr
stb.
Óvodaigazgató helyettes
Óvodaigazgató helyettes
Óvodaigazgató helyettes

Óvodaigazgató helyettes
Tagóvoda vezető

Óvodaigazgató helyettes
Tagóvoda vezető
Egészségügyi vizsgálat megszervezése
Óvodaigazgató helyettes Óvodaigazgató
Tagóvoda vezető
Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer Óvodaigazgató helyettes Óvodaigazgató
működtetése
Pedagógiai program végrehajtása, ellen- Óvodaigazgató
őrzése.
Óvodaigazgató helyettes
Éves munkaterv elkészítése, értékelése
Óvodaigazgató
Óvodaigazgató helyettes
Beiskolázási feladatok lebonyolítása
Óvodaigazgató
Óvodaigazgató helyettes
Pedagógus továbbképzési program és Óvodaigazgató
Óvodaigazgató helyettes
beiskolázási terv elkészítése
Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok Óvodaigazgató helyettes Óvodaigazgató
ápolása
Tagóvoda vezető
Álláshelyek betöltése, kinevezés határo- Óvodaigazgató
Óvodaigazgató helyettes
zott időre
Álláshelyek betöltése, kinevezés határo- Óvodaigazgató
Óvodaigazgató helyettes
zatlan időre

Megjegyzés kiadmányozáshoz
folyamatos
4 héten túli tartós hiányzás esetén
2 héten túli tartós hiányzás esetén kivétel: folyamatos megrendelés-szerződés: dolgozói bérlet, rezsi
költség, meglévő előfizetés, helyettesítés elrendelése és elszámolása, gyermekétkeztetés számlái, vismajor, egyéb rendkívüli esetben kizárólag a Humán Szolgáltató Intézettel engedélyeztetve.
2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel az azonnali intézkedést kívánó veszélyeztetettség felmerülése
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
4 héten túli tartós hiányzás esetén
4 héten túli tartós hiányzás esetén
4 héten túli tartós hiányzás esetén
folyamatos
2 héten túli tartós hiányzás esetén
12 héten túli tartós hiányzás esetén
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Megbízások

Óvodaigazgató

Óvodaigazgató helyettes

4 héten túli tartós hiányzás esetén

Munkavállalót terhelő felelősség megállapítása
Munkavállaló kártérítésével kapcsolatos
intézkedés
Közalkalmazottak besorolása, nyilvántartások
Szükség szerint közalkalmazottak minősítése
Alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerése
Szabadságok tervezése, ütemezése

Óvodaigazgató

Óvodaigazgató helyettes

folyamatos

Óvodaigazgató

Óvodaigazgató helyettes

4 héten túli tartós hiányzás esetén

Óvodaigazgató

Óvodaigazgató helyettes

4 héten túli tartós hiányzás esetén

Óvodaigazgató

Óvodaigazgató helyettes

12 héten túli tartós hiányzás esetén

Óvodaigazgató

Óvodaigazgató helyettes

12 héten túli tartós hiányzás esetén

Szünetek alatti ügyelet biztosítása
Munkarend szervezése, ellenőrzése
Tanügy igazgatási feladatok

Óvodaigazgató helyettes,
Tagóvoda vezető
Óvodaigazgató helyettes Óvodaigazgató
Tagóvoda vezető
Óvodaigazgató helyettes Óvodaigazgató
Tagóvoda vezető
Óvodaigazgató
Óvodaigazgató helyettes
Óvodaigazgató

folyamatos
folyamatos
folyamatos
2 héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel a meglévő jogviszonnyal kapcsolatos igazolások folyamatos
folyamatos

Kapcsolattartás szülői közösséggel és Óvodaigazgató
egyéb partnerekkel
Nyilvántartások naprakész vezetése,
Óvodaigazgató

Óvodaigazgató helyettes
Tagóvoda vezető
Óvodaigazgató helyettes

Szabályzatok dokumentumok elkészítése, Óvodaigazgató
hozzáférhetősége
Csoportok adminisztratív teendőinek el- Óvodaigazgató
lenőrzése
Tűz és munkavédelmi előírások betartása Óvodaigazgató

Óvodaigazgató helyettes
Tagóvoda vezető
Óvodaigazgató helyettes

4 héten túli tartós hiányzás esetén

Óvodaigazgató helyettes
Tagóvoda vezető
Óvodaigazgató helyettes

folyamatos

Leltározás selejtezés

Óvodaigazgató

folyamatos

folyamatos

folyamatos
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Épület és vagyontárgyak védelme

Óvodaigazgató helyettes
Tagóvoda vezető
Intézmény képviselete
Óvodaigazgató
Óvodaigazgató helyettes
Biztosítja a gyermekek részvételét városi Óvodaigazgató helyettes Óvodaigazgató
eseményeken
Tagóvoda vezető
Óvodaigazgató

folyamatos
folyamatos
folyamatos
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5. Az óvoda szervezeti egységei
Az óvoda alkalmazotti közösségét a foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott alkotja.
Az óvoda nevelőtestületét a foglalkoztatott óvodapedagógusok alkotják.
Szakmai munkaközösséget hozhatnak létre az óvodapedagógusok azonos feladatok ellátására.
A dajkák önálló csoportot alkotnak.
Az óvodatitkár az óvodavezetőhöz közvetlenül beosztott ügyintéző, feladatait munkaköri leírása
határozza meg.
Kisegítő alkalmazott: takarító és udvaros.
Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van.
Engedélyezett álláshelyek száma: 31
Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 33 fő
Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri leírások
tartalmazzák.
Munkakörök
Óvodaigazgató
Óvodaigazgató helyettes
Tagóvoda vezető
Óvodapedagógus
Óvodatitkár
Dajka
Udvaros
Takarító

A munkakörökben
Foglalkoztatható
létszám
1
2
1
16
2
9
2
1

Megjegyzés (teljes vagy
részmunkakör)
teljes
teljes
teljes
teljes
részmunkakör
teljes
részmunkakör
teljes

6. A pecsét használata
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
 az igazgató és az igazgatóhelyettes minden ügyben,
 az tagóvodavezető munkaköri leírásában szereplő ügyekben,
 az óvodatitkár a munkaköri leírásában szereplő ügyekben,
 az óvodapedagógusok a tanügyi adminisztráció alkalmával.
Pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni.
Az óvoda pecsétjét lemezszekrényben kell őrizni, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá.
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 Körbélyegző felirata:
Felsővárosi Óvoda
Székesfehérvár Havranek J. u. 2.


Fejbélyegző felirata:
Felsővárosi Óvoda
8000 Székesfehérvár Havranek József utca 2.
Tel.. (22) 316-826
adószám: 16700060-2-07
7. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség:

 az intézményvezető
 intézményvezető-helyettesek esetében áll fenn.
Az eljárásrendet a mellékletben csatolt Vagyonnyilatkozat kezelési szabályzat tartalmazza.
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II. rész
1. Működés rendje
1.1. Általános szabályok
Az óvoda hétfőtől péntekig tartó öt napos munkarenddel folyamatosan működik.
Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik az
óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás.
Az óvoda nyári zárva tartásáról és az ügyeletes óvodáról legkésőbb február 15-ig tájékoztatja a
szülőket. A tájékoztatás és igényfelmérés módját, a házirend szabályozza. A zárva tartás alatt az
óvodaigazgató vagy helyettese a fenntartó által meghatározott ügyeleti napokon ügyeletet tart.
Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. A munkatervhez ki kell kérni
az óvodai szülői szervezet véleményét.
Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni:





az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
a szünetek időtartamát,
a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,
a nevelőtestületi, és szülői értekezletek, valamint fogadó órák időpontját.

A nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon - igény esetén – másik intézményben
gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről.
Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben szabályozottak
szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül munkaidejükhöz, munkabeosztásukhoz igazodva az intézménybe behozhassák, illetve hazavihessék.
1.2. A nyitva tartás rendje
A nyitvatartási rend a munkanapokra, illetve a nevelés nélküli munkanapokra vonatkozik.
Az intézmény napi 10,5 órát van nyitva, reggel 630 órától – 17 óráig fogadja gyermekeket.
Az óvoda nyári zárva tartása 5 hét (júl.-aug.)
Rendezvények esetén előzetes kérelem alapján a nyitva tartási időtől való eltérést az óvodaigazgató engedélyezi.
A Felsővárosi Óvodát reggel a munkarend szerint 630 órára érkező óvodapedagógus nyitja és 19
órakor a takarítást végző technikai dolgozó zárja.
Az Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodát reggel a takarítást végző technikai dolgozó nyitja és 17
órakor 1 óvodapedagógus és 1 dajka zárja. A Felsővárosi Óvodában a kapu 9 óráig nyitva van,
ezt követően 1430 óráig zárva kell tartani. A csengetésre 12 óráig az óvodatitkár, 12-1430 óráig a
2. csoport dajkája nyit kaput, fogadja, útbaigazítja, céljához kíséri az érkezőt
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Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodában a főbejárati ajtó és a kiskapu 9 óráig nyitva van, ezt követően 1430 óráig zárva kell tartani. Zárása a 2. csoport dajkájának feladata és felelőssége. Ezen
időszak alatt a gazdasági kapun keresztül lehet az udvarra bejutni. A főbejáratot csengetésre 2.
csoport dajkája nyitja és fogadja, útbaigazítja, céljához kíséri az érkezőt.
1.3. A vezetők nevelési intézményben való benntartózkodásának rendje
Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési intézményben való
benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozzuk meg:
Beosztás megnevezése

Az intézményben való
Helyszín
tartózkodásának rendje
óvodaigazgató
naponta 7-15
váltakozó
30
30
óvodaigazgató helyette- heti váltással 7-13 illetve 10-16
Felsővárosi Óvoda, Ybl Miklós
sek
Lakótelepi Tagóvoda
30
tagóvoda-vezető
kétheti váltással 7-13 illetve 10- Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvo1630
da
30
közalkalmazotti tanács kétheti váltással 7-13 illetve 10- Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvoelnöke
1630
da
30
30
ügyvivő
heti váltással 10 -17 illetve 7-13
Felsővárosi Óvoda
1.4. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend
Az intézményvezető vezetői megbízásának azonnali megszűnése, megszüntetése esetén (lemondás, megbízás visszavonása, vezető elhalálozása), a fenntartó vezetői megbízásra vonatkozó új
intézkedéséig a vezetői feladatokat a székhelyintézményben dolgozó vezető-helyettes teljes körűen látja el.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő,
vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői, vezető-helyettesi feladatokat ellássák.
 Ha az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége,
egyéb távolléte stb.) miatt nem tudja megtenni, a vezetői feladatokat a székhelyintézményben
dolgozó az intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia.
 Az óvodaigazgató tartós távolléte esetén a fenntartóval való egyeztetés után a helyettesítés
teljes körű. Tartós távollétnek minősül az 15 munkanapot meghaladó hiányzás. Az óvodaigazgató helyettes 8 kötelező órája mellett csoportja ellátásáról határozott idejű kinevezett pedagógus által kell gondoskodnia.
 Az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó teendőket
akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat az óvodaigazgatónak, a másik vezető-helyettesnek, illetve a tagóvoda-vezetőnek kell ellátnia.
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 A tagóvoda-vezető a szükséges, feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudja ellátni, a tagóvoda-vezetői feladatokat az Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodában dolgozó vezető helyettesnek, illetve a közalkalmazotti tanács elnökének kell ellátnia.
A vezető, a vezető-helyettes illetve tagóvoda vezető helyettesítésére vonatkozó további előírások
 a helyettesítő – kivéve a tartós távollét esetén szükséges helyettesítést - olyan azonnali döntést
igénylő ügyekben járhat el, melyek a zökkenőmentes működés biztosítására gyors intézkedést
igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott (baleset megelőzés, kárelhárítás, betegség - hiányzás
esetén helyettesítés megszervezése, adatszolgáltatás
 a helyettesítés során a helyettesítő a jogszabály rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe
utalt ügyekben nem dönthet.
A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rend szerint történik egyes vezetői
feladatok ellátása
Az óvodaigazgató és helyettesei kivételes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés a Felsővárosi
Óvodában az ügyvivő feladata. Az Ybl Miklós Ltp-i Intézményegységben a vezető helyettes és a
tagóvoda vezető távolléte esetén a helyettesítést a közalkalmazotti tanács elnöke látja el. Az
óvodaigazgató a szükségessé váló vezetői helyettesítési feladatokra az óvodában működő óvodapedagógusnak is adhat megbízást.
A reggel 630 órától 7 óráig, illetve a 1630 órától 17 órától terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult. Intézkedési
jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
Munkakörök helyettesítési rendje:
Munkakör megnevezése
óvodaigazgató
óvodaigazgató helyettes
tagóvoda vezető
óvodapedagógus
óvodatitkár
dajka
udvaros
takarító

Helyettesíti
óvodaigazgató helyettesek
óvodaigazgató, tagóvoda vezető
óvodaigazgató, közalkalmazotti tanács elnöke, óvodaigazgató
helyettes
azonos csoportban dolgozó óvodapedagógus
óvodaigazgató, óvodaigazgató helyettes, tagóvoda vezető
dajkai munkakörben foglalkoztatottak
dajkai munkakörben foglalkoztatottak
dajkai munkakörben foglalkoztatottak

Az óvodapedagógusok, dajkák, óvodatitkár, takarító és udvaros feladat- és hatáskörét valamint
helyettesítési rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.
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1.5. Munkaszerkezet, munkavégzés szabályai
Pedagógus munkakörben felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező dolgozó alkalmazható. Az
adott év munkarendjét a munkaterv tartalmazza pedagógusok és nem pedagógus dolgozók tekintetében. Munkavégzésük és díjazásuk szabályait a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
és a vonatkozó rendeletek határozzák meg.
Az óvodapedagógusok heti 5 napos munkarendben, heti illetve kétheti váltásban dolgoznak. Heti
munkaidejük 40 óra, csoportban letöltendő kötelező óraszámuk 32 óra.
Az óvodában nem pedagógus közalkalmazottak heti 5 napos munkarendben dolgoznak, munkarendjüket a jogszabályok betartásával, az óvoda zavartalan működése érdekében az óvodavezető
határozza meg. Heti munkaidejük 40 óra.
Munkáltató kötelessége






a munkarendet úgy kialakítani, hogy az óvoda funkcióinak eleget tudjon tenni,
biztosítani a munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeit,
munkavégzéshez munkaruhát biztosítani (összetétele és kihordási ideje munkaruha juttatási szabályzatban van meghatározva).
a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni,
ismeretek megszerzését biztosítani,
biztosítani, hogy a munkavállaló munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja.

Munkavállaló kötelességei








Munkakezdéskor átöltözve, munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét munkával tölteni,
Előírásoknak megfelelő gondos munkavégzés,
Együttműködési kötelezettség,
Titoktartási kötelezettség
Betegség vagy egyéb halaszthatatlan okból adódó távollétét a munkába állás ideje előtt
telefonon haladéktalanul bejelenteni, hogy az óvodaigazgató a helyettesítésről gondoskodni tudjon. A helyettesítési rend a munkaköri leírásban rögzítettek szerint történik. A
be nem jelentett hiányzás igazolatlan távollétnek minősül, a törvénynek megfelelően
szankcionizálható.
Gyermekcsoportban tartózkodás alatt a mobiltelefon csak néma módban üzemeltethető,
hívások nem fogadhatóak. Visszahívást az átfedési időben, csoportszobán kívül lehet
kezdeményezni.

1.6. A munkaidő-nyilvántartás vezetésének szabályai
A munkaidő-nyilvántartás naprakész vezetésére minden az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó kötelezett.
A munkaidő nyilvántartás tartalma
A munkaidő-nyilvántartásnak tartalmaznia kell az érkezés távozás idejét, az óvodai foglalkozással lekötött munkaidőt és a kötelező órán túli, óvodai foglalkozással lekötött időt (elrendelt helyettesítés, túlóra)
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A kitöltendő és az egyeztető ellenőrzés során felhasználható dokumentumok a következők:
- a munkarend,
- helyettesítés elrendelő nyomtatvány és összesítés
- helyettesítési napló,
- jelenléti ív.
1.7. Óvodai érdekvédelem
A közalkalmazottak jogosultak, hogy érdekeik védelme, előmozdítása, és megvédése érdekében
érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezeteket hozzanak létre, melyet a törvényben meghatározott
tájékoztatási, véleményezési, ellenőrzési jog illet meg és jogosult kollektív szerződés megkötésére.
A munkáltató köteles együttműködni (szükséges tájékoztatást megadni, észrevételeit, javaslatait
meghallgatni és megfelelően indokolt választ adni).
Az óvodában dolgozó alkalmazottak közfeladatot ellátó személyek, akiket megillet a jogszabályokban előírt védelem.
A munkáltató az óvodapedagógusoknak, és pedagógus munkakörből nyugdíjba vonulóknak pedagógus igazolványt ad ki, mely feljogosítja őket az állami szervek, helyi önkormányzatok által
fenntartott könyvtárak múzeumok, kiállítások ingyenes látogatására.
2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti munkamegosztás, kapcsolattartás rendje, formája, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
2.1. Szervezeti egységek, munkamegosztás, feladat- és hatáskör
 Óvodavezetőség
 Tagóvoda
 Nevelőtestület
 Alkalmazotti közösség
 Szakmai munkaközösség
Az óvodavezetőség
Tagjai: az óvodaigazgató, az óvodaigazgató helyettesek, a tagóvoda vezető és a közalkalmazotti
tanács elnöke.
Az óvodavezetés vezetési ügyekben székhely / telephely tekintetében heti rendszerességgel, valamint szükség szerint tart megbeszélést
Az óvodaigazgató az óvoda egyszemélyi felelős vezetője, felelősségét, képviseleti és döntési
jogkörét a Nemzeti köznevelésről szóló törvény állapítja meg.
A köznevelési intézmény vezetője
 felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért,
 gyakorolja a munkáltatói jogokat,
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dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörébe.
Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja.

A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá:













a pedagógiai munkáért,
az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért,
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
a gyermekbalesetek megelőzéséért,
a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.
a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a
továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,
a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért,
az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért,
a munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért,
az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának szükségességéért,
az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság mellett,
a nem dohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért,
jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért;

gyakorolja a munkáltatói jogkört;
dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe; egyes jogkörét átruházhatja
képviseli az intézményt;
az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja; kollektív szerződés köthet a dolgozók
érdekvédelmi szervével,
feladatkörébe tartozik különösen:










a nevelőtestület vezetése,
a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése,
a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és
ellenőrzése,
az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a pénzügyigazdasági feladatokban való megállapodásban rögzített munkamegosztás szerinti közreműködés,
munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, közalkalmazotti tanáccsal, szülői szervezetekkel
való együttműködés,
a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése,
a gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor, hogy
gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg,
a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása,
a gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése,
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a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők
azt igénylik,
 a szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre
fizetési kötelezettség hárul,
 az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által meghatározottak szerint, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal,
 az igazgatási feladatok ellátása, így különösen:
– az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan
gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte,
– a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása,
jogszabály szerinti javaslatok megtétele,
– a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a
felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az
igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja;
kizárólagos jogkörébe tartozik - kivéve a tartós távolléte esetén szükséges teljes körű helyettesítést
 a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása,
 a kötelezettségvállalás,
 a kiadmányozás (aláírás),
 a fenntartó előtti képviselet;
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és
szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető és a Humán Szolgáltató Intézet igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes.
Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen
munkatársai:



az igazgatóhelyettesek
tagóvoda vezető

Az óvoda vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, a szülői
munkaközösség választmányával.
Az igazgató jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére átruházhatja.
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből az igazgatóhelyettes számára átadja a pedagógiai munkával kapcsolatos döntések jogát (irányító, tervező,
szervező, ellenőrző, értékelő tevékenység)
Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető
közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak
tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
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Az igazgatóhelyettest és tagóvoda vezetőt a nevelőtestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza meg. Igazgatóhelyettesi, tagóvoda vezetői megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettes,
tagóvoda vezetői feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed,
amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért
Az óvodaigazgató helyettesek az óvodaigazgató akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben –
el nem halasztható ügyek intézésével – ellátja az óvodaigazgató helyettesítését. Segít az óvoda
vezetésével összefüggő feladatok ellátásában. Az óvodaigazgató helyettes óvodapedagógusi teendőket is végez.
Közreműködik




a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében,
az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
gyermekvédelmi felelősi feladatok ellátásában, a gyermeket veszélyeztető tényező megléte
esetén kezdeményezi, hogy az óvodavezető értesítse a gyermekjóléti szolgálatot, a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken.

Közvetlenül végzi az óvodavezető által átruházott jogkörök:



gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása
szakmai célok, feladatok tervezése, végrehajtás irányítása, ezzel kapcsolatos döntés,
ellenőrzés,
 részt vesz tanügyi és gazdasági ügyek ellenőrzésében, az ellenőrzési tervben meghatározottak szerint.
 szabadságok ütemezése, szabadságolási terv készítése, szabadságkiadás, naprakész vezetése
 az óvoda épületével kapcsolatos karbantartási igények felmérése, szükség esetén azonnali
intézkedés

Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az óvodavezető megbízza. Vezetői tevékenységét az
óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi.
A tagóvoda vezető segít az óvoda vezetésével összefüggő feladatok ellátásában. A tagóvoda
vezető óvodapedagógusi teendőket is végez.
Közreműködik




a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében,
az óvodai hagyományok őrzésével, az ünnepélyek szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
gyermekvédelmi felelősi feladatok ellátásában, a gyermeket veszélyeztető tényező megléte
esetén kezdeményezi, hogy az óvodavezető értesítse a gyermekjóléti szolgálatot, a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken.

Közvetlenül végzi az óvodavezető által átruházott jogkörök:
18





gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása az Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodában
szabadságokkal és helyettesítéssel kapcsolatos dokumentáció naprakész vezetése az Ybl
Miklós Lakótelepi Tagóvodában,
részt vesz az ellenőrzésben, az ellenőrzési tervben meghatározottak szerint.

Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az óvodavezető megbízza. Vezetői tevékenységét az
óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi.
Tagóvoda
Az Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodában illetve a székhely intézményben dolgozók közössége.
Véleményezési jogköre kiterjed a tagóvoda:







munkarendjének kialakítására,
helyettesítés megszervezésére,
szabadságolási terv összeállítására,
reszortfeladatok felosztása,
ünnepek, rendezvények idejének kijelölésére és szervezési kérdéseire
eszközbeszerzésre.

Nevelőtestület
Az óvodában dolgozó óvodapedagógusok közössége, javaslataikkal, véleményezésükkel segítik
az óvodavezető munkáját.
A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét.
Mivel a nevelőtestület kis létszámú (19 fő), így feladatkörébe tartozó ügyeket nem ruház át.
Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha azt a nevelőtestület egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri, illetve ha a szülői szervezet erre irányuló kezdeményezését elfogadja.
Nevelőtestület döntési jogköre












nevelési program és módosításának elfogadása,
szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása,
az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,
nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,,
házirend elfogadása,
a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése;
a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása;
a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása;
a házirend elfogadása;
az intézményvezetői, tagóvoda vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása;
jogszabályban meghatározott más ügyek.

Nevelőtestület véleményezési jogköre kiterjed
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az intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználására,
beruházási, fejlesztési tervek megállapítására,
munkarend meghatározására,
reszortfeladatokkal történő megbízásokra,
a nevelőtestület az óvodaigazgató előterjesztése után a továbbképzési tervet elfogadja,
a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,
az óvodaigazgató helyettes, tagóvoda vezető megbízása, illetve a megbízás visszavonása
előtt,

Nevelőtestület javaslattételi jogköre kiterjed a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Alkalmazotti közösség
Tagja, minden, az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozó.
Alkalmazotti közösség véleményezési jogköre kiterjed



Vezetői pályázatra, a megbízás támogatására,
Munkarend kialakítására

Szakmai munkaközösség
Célja: Az intézmény szakmai munkájának segítése, ellenőrzése. Kizárólag a pedagógiai program tartalmának megfelelő témában hozható létre.
Feladata: A pedagógusok számára bemutató foglalkozások megtartása, konzultációs lehetőségek és hospitálás biztosítása, eszközfejlesztés, szakirodalmak megismerése, módszertani és pszichológiai ismeretek átadása, szakmai innováció kezdeményezése és megvalósítása. Az intézmény szakmai dokumentumainak elkészítésében történő részvétel. Szakmai munka ellenőrzésében való közreműködés.
Létrehozása:



Nevelőtestület legalább 5 tagjának kezdeményezésére.
Intézményvezető jóváhagyásával.

Munkaközösség vezető megbízás és díjazása:
A munkaközösségi tagok kezdeményezése alapján az intézményvezető bízza meg. Díjazása a
fenntartói egyeztetés után a Köznevelési törvényben meghatározottak szerint.
Működés rendje:






A szakmai munkaközösség dönt működési rendjéről és programjáról.
A nevelési év elején a tagok javaslatai alapján a munkaközösség-vezető elkészíti az éves
tervet, melyet az intézményvezetővel egyeztet, összehangol az év pedagógiai céljaival,
egyéb feladataival.
Év végén értékelést készít a munkaközösség-vezető. Megbízás többször meghosszabbítható.
A munkaközösség ingyenes használja az intézmény épületét, berendezését.
A működéshez felmerült szükséges költségeket a tagok biztosítják.
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Döntési jogkör:


Nevelőtestület által átruházott kérdésekben



Továbbképzési programról

Véleményezési jogkör:




Pedagógiai munka eredményessége, javaslat a továbbfejlesztéshez
Pedagógiai Program
Nevelő munkát segítő eszközök, segédkönyvek, segédletek kiválasztása

Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét és működési rendjét, vezetőjének kiválasztását
az érdekeltek közötti közös megállapodás szabályozza.
2.2. A vezetők és a szervezeti egységek, szervezeti egységek közötti kapcsolattartás
Vezetői
Szervezeti egyszint
ség
szervezeti egység
Legfelsőbb veze- neve: tagóvoda
tői szint
(intézményvezető)
szervezeti egység
neve: nevelőtestület

szervezeti egység
neve: alkalmazotti közösség

szervezeti egység
neve: munkaközösség
nevelőtes- szervezeti egység
tület szer- neve: alkalmavezeti
zotti közösség
egység

Rendje és formája
Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége:
havonta/hetente, kötelező órákon túl
-Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl
-Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége:
szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél
- Értekezletek ideje, rendszeressége:
évente 5 alkalom, nevelés nélküli munkanapokon
-Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége:
havonta, kötelező órákon túl
-Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl
-Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége:
szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél
- Értekezletek ideje, rendszeressége:
évente 2-szer nevelés nélküli munkanapokon
- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége:
havonta, kötelező órákon túl
- Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon
- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége:
szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél
-nevelési év eleji munkatervi megbeszélés,
-munkaközösségi foglalkozások (évi min.4)
-év végi beszámoló elkészítése
- Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: szükség szerint,
- Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: szükség szerint,
- Vezetői megbeszélgetések, tájékoztatók ideje, rendszeressége:
szükség szerint,
- Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél
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szervezeti egység -nevelési év eleji munkatervi megbeszélés,
neve: munkakö- -munkaközösségi foglalkozások (évi min.4)
-év végi beszámoló elkészítése
zösség
3. A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája
A vezetők és a szülői szervezet feladatai
A vezetők feladata a szülői szervezet jogainak gyakorlásához szükséges


információs bázis megadása - valamennyi nyilvános, az intézmény működésével kapcsolatos
irat, dokumentum hozzáférésének biztosítása, illetve meghatározott dokumentumok közvetlen rendelkezésre bocsátása.
 közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani azokat az iratokat, dokumentumokat, melyek a szülői szervezet jogainak /pl.: véleményezési, javaslattevő, illetve egyetértési/ gyakorlásához
szükségesek),
 szülői szervezet üléseinek megtartására óvodán belül megfelelő helyiség biztosítása a szükséges eszközökkel, berendezési tárgyakkal.
A szülői szervezet feladata




éljen a jogszabály, és az óvoda más belső szabályzataiban megadott jogosítványaival, s jogainak gyakorlásával,
segítse az intézmény hatékony működését,
támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét.

A szülői szervezet kiemelt jogai
Javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, különösen
 az intézmény irányítását érintő kérdésekben,
 a vezető személyével kapcsolatos kérdésekben,
 az intézmény egészét, vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben.
Egyetértési jogot gyakoroljon





az óvodai nevelési program,
házirend,
munkaterv
SZMSZ elfogadásakor
- gyermekek fogadásának (nyitva tartás) rendje,
- a vezetők nevelési intézményben való benntartózkodásának rendje,
- a belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a
nevelési intézménnyel
- külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval
való kapcsolattartás
- az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos
feladatok
- a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje tekintetében,
- adatkezelés és továbbítás rendjének meghatározása

E jog gyakorlásához a dokumentumok tartalmáról az óvoda vezetője, illetve az általa kijelölt
pedagógus köteles tájékoztatást adni.
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A szülői szervezet és a vezetők kapcsolattartásának egyik speciális eszköze a nevelőtestület öszszehívásának kezdeményezési joga. A szülői szervezet által a nevelőtestület összehívására tett
kezdeményezésről a nevelőtestület dönt.
Az SZMSZ –ben a szülő szervezetet megillető további jogokat, a szülői szervezet egyetértésével
nem határozunk meg
A szülői szervezet és a vezetők kapcsolattartási formái






szóbeli személyes megbeszélés, tájékoztatás
értekezletek,
írásbeli tájékoztatók,
a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,
dokumentum, irat a szülői szervezet által gyakorolt jogok írásba foglalásával.

A kapcsolattartás formáinak meghatározásához a szülői szervezetet egyetértési jog illeti meg.
Szülők és óvodapedagógusok kapcsolattartása a nevelési programban szabályozott.
A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje
Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre. A szülői szervezet az általa elfogadott, SZMSZ-ében rögzített szabályok
szerint működik. Az intézmény vezetőjének feladata a szülői szervezettel való együttműködés.
Az óvodavezető és a szülői szervezet képviselője az egy nevelési évre szóló együttműködés tartalmát, formáját és gyakoriságát az óvodai munkaterv és a szülői szervezet éves tervének egyeztetése után határozza meg.
Az óvodai szintű szülői szervezet képviselőjével az óvodavezető, a csoportszintű ügyekben a
csoport szülői közösségének képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus
területét meghaladó ügyekben az ezzel megbízott óvodapedagógus tart kapcsolatot.
A vezetőknek biztosítani kell, hogy a szülői szervezet





Az óvodai nevelési év rendjét annak elfogadása előtt véleményezze – a nevelési év rendjére vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy legalább 7 nap
rendelkezésre álljon a véleményalkotásra;
Véleményt mondhasson a nevelési-oktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásáról. A véleményalkotásra legalább 5 napot kell biztosítani;
Képviselőjét meghívja minden nevelési értekezletre, amely napirendjének tárgyalásához
a szülői szervezetnek véleményezési jogosultsága van. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet.
Tájékoztatását az óvodában folyó nevelőmunkáról, a gyermekeket érintő kérdésekről.

A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni.
4. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje
4.1. A pedagógiai munka ellenőrzése
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Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata, kötelessége és felelőssége. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri
leírása, valamint az intézményi pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg.
A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően
szabályozza az egyes munkaköröket ellátók ellenőrzési feladatait.
A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok
másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettes és tagóvoda vezető elsősorban munkaköri
leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek
az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus
teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az igazgató külön megbízására – ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. .
4.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja




az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése.
a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása,
támogassa a döntések előkészítését, növelje annak megalapozottságát,

4.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények









fogja át a pedagógiai munka egészét,
segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását,
a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a
pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére,
támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását,
a szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását,
biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,
támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását,
hatékonyan működjön a megelőző szerepe.

4.4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak
 az intézmény vezetője,
 az intézményvezető helyettese
A pedagógiai munka belső, valamely témájú, valamely területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet.
4.5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái a következők lehetnek



szóbeli beszámoltatás,
írásbeli beszámoltatás,
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 értekezlet,
 foglalkozás látogatás,
 dokumentum elemzés
Az ellenőrzési tervet az intézményvezető készíti el, melyet az éves munkatervben hoz nyilvánosságra Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet az óvodavezető-helyettes és a szülői szervezet.
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Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés odaítélésének szempontjai, feltételei

5.

5.1. Odaítélés szempontjai, feltételei



















Magas színvonalú nevelőmunka végzése, a Pedagógiai program teljes körű megvalósítása,
ellenőrzések és mérések pozitív eredményei
Speciális fejlesztési igényű, valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, beilleszkedési és
magatartási zavaros, képességeiben lemaradást mutató, tehetséges gyermek sikeres integrációja és egyéni fejlesztése
Nyitottság és törekvés pedagógiai és pszichológiai ismeretek bővítésére, módszertani újdonságok megismerésére, sikeres adaptálására, terjesztésére
Pedagógiai kísérletben való részvétel, szakmai értékelése, továbbadása
Szakmai igényességgel összeállított bemutató és elemzése
Hospitáló pedagógus jelöltek felkészítése, irányítása
Kollégák pedagógiai munkájának segítése, gyakorlati és elméleti síkon
Óvodai szabályzatok, dokumentumok elkészítésében való aktív részvétel
Szülőkkel történő együttműködés és szolgáltatói színvonal mértéke
Szülők elégedettsége
Az óvoda igényes képviselete különböző rendezvényeken, eseményeken: szakmai napok,
előadások, konferenciák, ünnepélyek, pályázatok, sportrendezvények, intézménylátogatások.
Gyermekek felkészítése és kísérete.
Az óvodán belüli rendezvények előkészítésében és lebonyolításában való aktív közreműködés
Információszerzés pályázati lehetőségekről, pályázat elkészítése.
Az óvoda szolgáltatói tevékenységének bővítése.
Játék és foglalkozási eszközök készítése.
Igényes magas színvonalú dekoráció készítése
Gyakornok mentorálása
Értékelés, mérés kiváló eredménye

5.2. Szabályai:



Legalább 1 éves munkaviszony a Felsővárosi Óvodában.
Nevelőtestületi és a Közalkalmazotti Tanács javaslata és véleményezése alapján az óvodavezető dönt.
 Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést egy alkalomra illetve maximum egy nevelési évre meghatározva lehet odaítélni.
 Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés az intézmény bármely alkalmazottja részére megállapítható.
6. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága

Intézményi dokumentumok





Pedagógiai program
Szervezeti és működési szabályzat
Házirend
Munkaterv

Tájékoztatás kérésének és az erre történő tájékoztatás adásának rendje
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A szülők szóbeli kérésére a munkatervben tervezett fogadó óra keretei között, elsősorban az
óvodapedagógusok adnak tájékoztatást az intézményi dokumentumok tartalmáról. Előzetes időpont egyeztetés után az óvodavezető is az érdeklődő és az óvodával jogviszonyban nem álló szülők rendelkezésére áll.
Hozzáférés biztosítása, helye
Az intézményi dokumentumok egy-egy példányát a folyosón, nyitott polcon, jól láthatóan, szabadon hozzáférhető módon elhelyezzük, valamint a honlapon megtekinthető.
A házirendet a beíratáskor átadjuk, a megismerést dokumentáljuk.
Különös közzétételi lista
A közzétételre meghatározott adatokról az óvoda honlapján illetve a faliújságon adunk tájékoztatást.
7. A helyiségek használata, a belépés és benntartózkodás rendje
7.1. Az óvoda helyiségeinek, létesítményeinek használati rendje








A helyiségeket, létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvásra figyelemmel kell használni. Az óvoda minden dolgozója felelős a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési tárgyak felszerelések állagának megőrzéséért, az energia felhasználással való takarékoskodásért.
A vezetői irodát az óvodapedagógusok a kötelező órákon túli adminisztrációs munkavégzésre használják, a nevelőtestületi értekezletek helye, itt tárolják a tanügyigazgatással
kapcsolatos dokumentumokat, szakkönyveket.
Az udvart elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására, illetve az éves munkatervben rögzített szakmai, sport és családos szabadidős programokra lehet használni. A
gyermekek az óvoda helyiségeit, udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják.
A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az óvodapedagógusok, a helyiségek és berendezési tárgyak tisztaságáért a dajkák felelnek.
Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet.

Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít: a szakszervezet, a közalkalmazotti tanács, a szülői szervezet és logopédus részére, továbbá a hit és vallásoktatáshoz.
7.2. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása
A gyermekek benntartózkodás rendje:
Az intézmény reggel 6.30 órától – 17 óráig fogad gyermekeket.
Az intézményből a gyermeket a szokásos érkezési és távozási időn kívül az óvoda napirendjét
figyelembe véve a szülő előzetes egyeztetés után elviheti.
- ha ebédet nem igényel 11.30 órától – 12 óráig,
- ha ebédet igényel 12.30 órától – 13 óráig lehet
- délután: 14.30 órától – legkésőbb 17 óráig.
 A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el.
 A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodapedagógusoknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét.
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Az óvoda helyiségeit csak pedagógus, esetenként szakszolgálati szakember közreműködésével használhatja. A kizárólagosan felnőttek által használt helyiségekben, konyha, mosdó,
mosókonyha, kazánház, öltöző gyermek nem tartózkodhat.
 Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a
gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely a gyermek érkezéskor a
gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására; a
gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges.
 Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozója, dolgozói a házirendben meghatározott
rend szerint tartanak ügyeletet.
 Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre
való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor.
 Az óvoda helyiségeit a gyermekek távollétében, a nevelési célok sérelme nélkül, legfeljebb
egy évre lehet más célra használatba adni.
 A helyiségek használatra való átengedéséről az óvodavezető javaslatára a nevelőtestület
dönt.
 Az óvodához nem tartozó külső igénybevevők csak a helység átengedéséről létrejött megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben.
 Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak.
 Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat.
 Azon személyek, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel, előre egyeztetett időpontban, illetve ügyintézés céljából tartózkodhatnak az intézményben. Az óvoda ajtaját napközben 9-1430 óráig biztonsági és vagyonvédelmi szempontból zárva tartjuk. A bejelentés
nélkül érkezőt csengetés után az őt fogadó óvodai dolgozó nevének és tartózkodási céljának
megkérdezése után kíséri az irodába. Délelőtt az óvodatitkár, délután az évenként megbízott
dajka nyit ajtót. Az ügyintézés után az óvodatitkár kikíséri a vendéget és zárja utána az ajtót.
 Gyermekcsoport látogatását előzetes időpont egyeztetés után a cél megjelölésével az óvodavezető engedélyezi.
 Ügyintézésre a vezetői irodát használják.
 Ügynökök, árusok az intézményben nem tevékenykedhetnek. A nevelés zavartalansága érdekében a dolgozók magánügyben csak indokolt esetben fogadhatnak látogatót.
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet:
Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a
gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely:
 a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására,
 a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges.
Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben:
 a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény
nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint,
 minden más személy.
 A külön engedélyt az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli
engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni.
Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni:
 a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve
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a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor.

Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje
 Az intézmény minden dolgozója felelős a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési tárgyak felszerelések állagának megőrzéséért, az energia takarékos felhasználásáért, a tűz- ,
baleset-, és munkavédelmi szabályok betartásáért.
 gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják.
 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit csak az
óvodavezető engedélyével, lehet onnan elvinni.
 A helyiségeket, létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvásra figyelemmel kell használni.
 A nevelői szobát az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők használják, ez a nevelőtestületi értekezletek helye is. A szülői közösség értekezletire is rendelkezésre áll. Továbbá a horizontális tanulásra érkező hospitálók konzultációjára is használható.
 Az udvar elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására használható, a tavaszi,
nyári időszakban a foglalkozások levezetésére. A gyermekek levegőztetését naponként biztosítani kell az évszaktól függetlenül és az időjárásnak megfelelően a pedagógiai programnak megfelelően. A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, elrakásáért az
óvodapedagógus felel.
 A fejlesztő szobában a Szakértői Bizottság szakembere, logopédus, és az utazó gyógypedagógus dolgozik. Egyéni fejlesztési szükség esetén az óvoda pedagógusai is igénybe vehetik.
 Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet. 2011. évi CXC. törvény 24& (3)
 Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít a szakszervezet, a közalkalmazotti tanács, a
szülői szervezet részére.
 A helyiségek használatra való átengedéséről az óvodavezető dönt.
 Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat
 Az épület biztonságos zárásáért, nyitásáért, és a kulcsok őrzéséért az évente munkarendben
meghatározott nyitási-zárási feladatot ellátó dolgozó a felelős.
8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart:
a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel:
 a fenntartóval,
 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerületettel
 más oktatási intézményekkel,
 az intézményt támogató szervezetekkel;
b) pedagógiai szakszolgálatokkal
c) pedagógiai szakmai szolgáltatókkal
d) a gyermekjóléti szolgálattal;
e) az egészségügyi szolgáltatóval;
f) egyéb közösségekkel:
 az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival,
 a település egyéb lakosaival
 civil szervezetekkel.
A fenntartóval való kapcsolattartás:
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki:
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az intézmény átszervezésére, megszüntetésére,
az intézmény tevékenységi körének módosítására,
az intézmény nevének megállapítására,
az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.),
 az intézmény ellenőrzésére:
 gazdálkodási, működési törvényességi szempontból,
 szakmai munka eredményessége tekintetében,
 az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint
 a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében,
 az intézményben folyó szakmai munka értékelésére.
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti:
 az intézmény SZMSZ-e jóváhagyása és módosítása, a nevelési/pedagógiai programja jóváhagyása tekintetében-amennyiben szükséges.
A fenntartóval való kapcsolattartás formái:
 szóbeli tájékoztatásadás,
 írásbeli beszámoló adása,
 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
 a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,
 speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.
Más oktatási intézményekkel és Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári
Tankerületettel való kapcsolattartás
Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki.
A kapcsolatok lehetnek:
 szakmai,
 kulturális,
 sport és egyéb jellegűek.
A kapcsolatok formái:
 rendezvények,
 versenyek.
 szolgáltatások.
A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.
A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket biztosíthatnak egyes eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaik használatba
adásakor.
Intézményközi munkaközösség jöhet létre közös megegyezés alapján.
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás
Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény
 anyagi helyzetéről,
 támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről,
 az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen,
hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen.
Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s
azokat megtartsa.
Pedagógiai szakszolgálatokkal
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Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek fejlődésé, speciális szükségletek biztosítása, érdekében a:
 Megyei, járási Szakértői Bizottsággal illetve
 Országos Intézetek
Az intézmény segítséget kér ha a gyermek fejlesztését pedagógiai eszközökkel nem tudja biztosítani.
Az intézmény a Megyei Szakértői Bizottsággal közvetlen kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
 a Megyei, járási Szakértői Bizottság értesítése – ha az intézmény a beavatkozást szükségesnek látja,
 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével,
 a Megyei, járási Szakértői Bizottság címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,
 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.
 utazó gyógypedagógusi ellátás során folyamatos konzultáció az óvodában a gyermek fejlesztéséről.
Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal
Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógusok szakmai munkájának fejlesztése, segítése érdekében a:
 Helyi Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal illetve
 Országos Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal
Az intézmény a Megyei Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal közvetlen kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
 a Helyi Pedagógiai szakmai szolgáltató címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,
 előadásokon, rendezvényeken, tanfolyamokon való részvétel.
A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás
Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése
érdekében a:
 gyermekjóléti szolgálattal, illetve
 gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel
és hatóságokkal.
Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat
pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni.
Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:
 a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja,
 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére,
 a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,
 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.
Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás
Az intézmény a gyermek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg.
Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van.
A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek.
A szolgáltatás díját az intézmény költségvetésében tervezni kell.
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A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező jogos
igények szerint kell rendezni.
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása
Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és
sport tevékenység jellemző.
Összetartó szerepe jelentős.
A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban
jelenik meg.
Az intézmény külső kapcsolatait jelentő szervezetek
Az intézményi kapcsolat
típusa
1. Fenntartói

A kapcsolatot jelentő szervezet neve és címe

Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése,
Humán Bizottsága
Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, oktatási és szociális Iroda
Székesfehérvár, Városház tér 1.
2. Más oktatási intézmény
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete
Felsővárosi Általános Iskola
Vasvári Pál Általános Iskola
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
István Király Általános Iskola
3. Intézményt támogató szer- Felsővárosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány (Szfvár. Havranek
vezetetek
J. u. 2.)
4. Pedagógiai szakszolgálat
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete
Szakértői Bizottság Székesfehérvár, Mátyás Király körút
EGYMI (Szfvár, Szekfű Gy. u.6)
5.Pedagógiai szakmai szol- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankegáltató
rülete
6. Gyermekjóléti szolgálat
Székesfehérvári Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
(Szfvár, Tolnai u. 10.)
7. Egészségügyi szolgáltató
Védőnő
Székesfehérvár Berényi Úti. Rendelő, Kelemen B. Úti rendelő
Fogszakorvos
Székesfehérvár Széchenyi u. 10. Iskolafogászat
8. Egyéb:
Szakértői Bizottság –nevelési tanácsadás (Szfvár, Salétrom u. 6.)
Szakértői Bizottság – beszédjavító (Szfvár, Árpád u. 1.)
A Szabadművelődés Háza (Szfvár, Fürdősor 1.)
9. Munkaközösség
A csatlakozni kívánó intézmények együttműködési megállapodás
alapján
9. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladtok
Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.
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Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét az ünnepély, megemlékezés nevének és az irányadó,
hozzávetőleges időpontjának megjelölésével a fejezethez kapcsolódó táblázat tartalmazza.
Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat
és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg.
Az óvodai ünnepekkel kapcsolatos feladatok




A nemzeti ünnepekről a gyermekek értelmi szintjének megfelelően az óvodapedagógus tart
megemlékezést.
Az óvodában minden ünnepély nyilvános, a szülők számára látogatható.
Az előkészületekben, szervezésben és a lebonyolításban az óvoda minden alkalmazottja kötelező jelleggel részt vesz.

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok




A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának a feladata, tevékenységük az
intézmény hagyományai fennmaradására irányul.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének megőrzése, illetve növelése.
A hagyományápolás körébe eső rendezvényeken, programokon a részvétel kötelező.

A hagyományápolás eszközei



ünnepségek, rendezvények,
egyéb kulturális és sport programok

Az intézmény hagyományai érintik:




a gyermekeket,
a szülőket.
a felnőtt dolgozókat,

Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a rendezvénnyel
érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját a fejezethez kapcsolódó táblázat tartalmazza.
A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is.
Az ünnepély, megemlékezés neve
Mikulás
Advent
Karácsony
Farsang
Március 15.
Húsvét
Anyák napja
Nagycsoportosok búcsúztatása
Pedagógus nap

Az ünnepély, megemlékezés (irányadó) időpontja
December 6.
December 1 – 20
December 18-22.
Február 1-20.
Március 12-14.
Április (március)
Május 1-10.
Május 20-31.
Június
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Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó rendezvények

Sportnap

A rendezvény
(hozzávetőleges)
időpontja
Alkalmazottak, gyermekek, 10 évente november
szülők, partnerek
Alkalmazottak
Évente aktuálisan meghatározva
Alkalmazottak, gyerekek
Május

Születésnap

Alkalmazottak, gyerekek

Gyermeknap

Alkalmazottak, gyerekek

Május

Kirándulás

Alkalmazottak, gyerekek

Évente munkatervben meghatározva

A rendezvény neve
Intézmény fennállásának évfordulói
Dolgozók jubileumai

A rendezvénnyel érintettek köre

Az intézmény jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának, használatának
leírása
Megnevezés
Címeres magyar zászló, címer
Kokárda
Ünnepi viselet
Ünnepi viselet nemzeti ünnepeken

Leírás
szabvány
Nemzeti színű szalag
Szülői ízlés szerint
Fehér blúz/ind, sötét alj/nadrág.

10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
A gyermekek rendeletben szabályozott egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles
Az egészségügyi ellátás
- a fogorvos és a fogászati asszisztens
- a védőnő szolgáltatásából áll
A vizsgálatokat a megkötött együttműködési megállapodás szerint, előre egyeztetett időpontban végzik



A fogorvos fogászati szűrést végez. A szűrés eredményétől függően további vizsgálatokat
illetve kezelést javasolhat.
A védőnő folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek személyi higiéniájának állapotát.

Az óvodavezető feladatai





Időpontot egyeztet a szűrést végző orvossal, ütemezi a vizsgálatokat,
biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit,
gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről,
szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő felkészítéséről.
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11. Az intézményi védő, óvó előírások
11.1. Általános előírások
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges
feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat.
Minden óvodapedagógus nemzeti köznevelési törvényben meghatározott feladata, hogy a gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt
ismertesse a védő-óvó előírásokat:



az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírások,
a belső és külső térben lévő veszélyforrásokat, az ott lévő berendezések, eszközök balesetmentes használatának szabályait, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,
 a tilos és az elvárható magatartásformák, a szükséges és elvárható viselkedési szabályokat.
A védő-óvó előírásokat minden csoportban, a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének
megfelelően kell ismertetni.
Az ismertetés tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell.
Az óvoda házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk.
11.2. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok
Az intézményvezető-helyettes/intézményegység-vezető feladata, hogy ellenőrizze


hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az
azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet;
 hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen –
az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével;
 hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak
be.
 Az óvodavezető-helyettes felelős azért, hogy az intézmény területe, - beleértve a belső
termeket, szobákat, valamint az udvart – nevelési év elején felmérésre kerüljön a védő,
óvó intézkedések szükségessége szempontjából.
A pedagógusok feladatai






A gyermekek részére csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékokat
használó óvodapedagógus köteles a játékokon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert aszerint alkalmazni.
A gyermekek intézményben tartózkodása alatt felügyeletük folyamatos biztosítása, csoportszobában egy, udvaron kettő óvodapedagógus, külső helyszínen gyermeklétszámtól
függetlenül minden esetben legalább kettő, vagy több felnőtt közreműködésével.
Haladéktalanul jelezzék az intézményvezető-helyettes felé azokat a helyzeteket, melynek
ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek;
a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések
használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket, veszélyes eszközöket úgy tárolják,
hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá;
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javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére.
Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata


a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára,
testi épségére,
 a veszélyforrást jelentő anyagokat, eszközöket, területet mindig zárják
11.3. A gyermekbalesetek és roham esetén esetén ellátandó feladatok
Az intézményvezető feladatai
1. Kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja;
2. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:


intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan
kivizsgálásáról, e balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követően, de
legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint átadja
a gyermek szülőjének (egy példány megőrzéséről gondoskodik),
 ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e
tényről az okok ismertetésével jegyzőkönyvet készíttet.
3. Súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:
 azonnal jelenti a balesetet az intézmény fenntartója felé,
 gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező
személy bevonásával történő kivizsgálásáról.
 Súlyos az a gyermekbaleset, amely:
- a sérült halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon
belül a sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét vesztette)
- valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását
- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást,
- súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
- a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart
okozott./
4. Lehetővé teszi az óvodai szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában.
5. Intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént
balesethez hasonló eset ne történhessen meg.
A pedagógusok feladata
1. Gyermekbaleset esetén azonnali elsősegélynyújtás, súlyos baleset esetén mentő hívása.
Görcsroham esetén a szülő kérésének megfelelően, a szülő által biztosított gyógyszer/kúp beadása és mentő hívása.
2. Szülő értesítése a balesetről / görcsrohamról.
2. Az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése.
3. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok az intézményvezető utasítására:
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közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásában,
 e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,
 jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje
nem tartható,
4. Súlyos balesetekkel kapcsolatban:


a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte esetében
a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről,
 közreműködik a baleset kivizsgálásában.
5. Közreműködik az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában, és a gyermekbalesetek kivizsgálásában való részvétele biztosításában.
6. Intézkedést javasol minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az intézményvezető
megelőzéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja.
Nem pedagógus alkalmazott
Az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket követő feladatokban. Ha balesetet észlel, köteles azonnal intézkedést kezdeményezni, a veszélyforrásra az
óvodavezető-helyettes/intézményegység-vezető figyelmét felhívni.
11.4.. A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételei megteremtésével összefüggő tevékenységek rendje
Az óvodában minden alkalmazott csak érvényes, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által kiállított alkalmassági orvosi igazolással foglalkoztatható.
Beteg gyermek az óvodában nem fogadható be, a napközben megbetegedett gyermeket a szülő
az értesítéstől számított legrövidebb időn belül hazaviszi.
Az alkalmazottak jogai:






Munkavégzésükhöz rendelkezésre álljanak a kötelezően biztosítandó anyagok és eszközök, munkaruha
A használt eszközök és berendezések állapota feleljen meg a munkavédelmi előírásoknak
Tisztálkodási lehetőség, öltözködéshez, ruháik tárolásához zárható helyiség használata
Munkaruha igénybevételére
Kultúrált étkezési lehetőség (felnőttek nem étkeznek gyermekcsoportban)

Az alkalmazottak kötelességei







Berendezéseket rendeltetésszerűen használni
Óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni
Tűz és balesetvédelmi szabályok szerint eljárni
Az intézmény területén dohányozni és szeszes italt fogyasztani nem lehet
Munka-és egészségvédelmi szabályokat betartani
Az óvodával munkaviszonyban álló valamennyi dolgozó köteles tűzvédelmi és munkavédelmi oktatáson részt venni, az ott megismert szabályokat a munkavégzés során maradéktalanul betartani.
Feladatok
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Eszközök biztosítása, elhasználódott eszközök, berendezések javíttatása illetve selejtezése, pótlása
Nevelési év elején tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás
Nevelési év elején munka-és balesetvédelmi bejárás
Kockázatbecslés-és értékelés elvégeztetése

12. Gyermekvédelmi feladatok
Az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat. A gyermekvédelmi
feladatokat részletesen a nevelési program tartalmazza. A gyermeki jogok és szülői kötelességek
érvényesülését, gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését minden óvodapedagógus folyamatosan figyelemmel kíséri, ha szükséges segítséget kér a Gyermekjóléti Szolgálattól. Nevelési
év első szülői értekezletén minden csoportban írásos tájékoztatást kell adni az óvodai gyermekvédelmi felelős személyéről, fogadó órájáról, ismertetni kell, és ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények címét, telefonszámát.
A gyermekvédelmi felelős és az óvodaigazgató feladatai:
A gyermekvédelmi felelős a nevelőtestület tagja, az intézmény vezetőjének a megbízásából, az
óvodaigazgatóval együtt képviseli a gyermek és ifjúságvédelmi szempontokat, szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti ezek érvényesülését. Jelenleg a vezető látja el a feladatot.
A családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöböli a veszélyeztetett gyermekekre ható
ártalmakat, védi őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól illetve ellensúlyozza a veszélyeztető
hatásokat.
A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot.
Munkájáról évente beszámol a nevelőtestületi értekezleten illetve egyéb esetekben az intézményvezető utasítására.
Kapcsolatot tart konkrét esetekben a Szakértői Bizottsággal, gyámhatósággal, pártfogókkal,
nevelőszülői felügyelőkkel, rendőrséggel, valamint a családokkal foglalkozó szakemberekkel.
Rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a helyi önkormányzat kapcsolódó rendeleteit, és ezt az óvodaigazgató és kollégái tudomására hozza.
Segíti és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézményi szintű
megállapítását.
Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között.
Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, az intézkedéseket, az eredményeket.
38

Elősegíti a csoportvezető óvónők felderítő tevékenységét. Szükséges esetekben családlátogatást
végez a csoport óvónőivel.
Továbbképzéseket tart az óvodapedagógusoknak.
Részt vesz a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésében és minőségbiztosításában.
13. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők
Az óvoda minden alkalmazottja rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor köteles
haladéktalanul tájékoztatni az intézményben tartózkodó óvodaigazgatót/ óvodaigazgató helyettest/ tagóvoda vezetőt és telefonon értesíteni az óvodaigazgatót. Az óvodaigazgató akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
Az igazgató a rendkívüli esemény jellegének megfelelően


haladéktalanul értesíti:
- az érintett hatóságokat,
- a fenntartót,
- a szülőket;
 megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek védelmét, biztonságát szolgálják.
Rendkívüli eseménynek számít különösen






a tűz,
az árvíz,
a földrengés,
bombariadó,
egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény.
Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény


kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv szerint kell, hogy történjen (az
épületet az előre megjelölt sorrendben és útvonalon kell elhagyni.) A kiürítésben az óvoda minden jelenlévő dolgozója részt vesz.
 A gyermekeket a szabadba vagy az Ezredéves Képességfejlesztő Óvoda és Általános Iskolába (Felsővárosi Óvodából) /Százszorszép Bölcsődébe (Ybl Miklós óvodából) kell átkísérni, biztonságba helyezni.
 Rendőrség illetve a veszély elhárításában segítséget nyújtó szervezetek ügyeletének értesítése a vezető feladata.
 A tűzszerészek és a rendőrség illetve a veszély elhárítását végző szakemberek megérkezéséig a vezető gondoskodik az épület biztosításáról
Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor a vezető a pedagógusok
bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.
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14. Egyéb, más szabályozásban szabályozott kérdések
Az épület fellobogózása nemzeti ünnepeken és egyéb állami szerv illetve fenntartó rendeletére a
132/2000. (VII. 14.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően.
Kártárítési felelősség
A Munka Törvénykönyve 2012 évi I. törvény 179-190. § szerint kerül alkalmazásra
Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítésének és tárolásának,
valamint kezelésének rendje:
Intézményünk tekintetében nem releváns.
Munkaköri leírás minta lásd dokumentum végén
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15. Záró rendelkezések:
A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
A Szabályzatot az intézmény vezetője készítette el.
Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2013. március 28-i határozatával fogadta el a szülői közösség véleményezését követően, és az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé.
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a szülők, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján.
A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető
jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól.
Érvényességi nyilatkozat
2013. április 1-től visszavonásig.
Felülvizsgálat, értékelés időpontja: 5 évente
Módosítás előírásai


Törvényi változás esetén



Feladatváltozás esetén



A nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a nevelőtestület dönt a módosítás
elfogadásáról



Írásbeli előterjesztés nevelőtestületnek, óvoda vezetőségnek.

Nyilvánosságra hozatala:
A fenntartó és a partnereink által megtekinthető a vezetői irodában és minden
csoportszobában.
A különös közzétételi lista az óvoda honlapján illetve az intézmény faliújságján megtalálható.
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Vagyonnyilatkozat Kezelési Szabályzat
A 2007.évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az:


A Felsővárosi Óvoda igazgatója



A Felsővárosi Óvoda igazgatóhelyettesei

Az intézményvezető vagyonnyilatkozatának átadásával, nyilvántartásával, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmével kapcsolatos további szabályokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere, mint munkáltató állapítja meg.
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (továbbiakban Vnyt.) 11. § (6) bekezdése alapján a Felsővárosi Óvoda kötelezett alkalmazottai – óvodaigazgató helyettes - vagyonnyilatkozatának átadásával, nyilvántartásával, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmével kapcsolatos további szabályokat az alábbiak szerint
állapítom meg.
1. A vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége
1.1 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, munka- vagy
feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnését
követő harminc napon belül, valamint közben rendszeresen kétévente köteles eleget tenni.
1.2. Az új jogszabály alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek első ízben
2008. június 30-ig kell eleget tenni.
2. A Vnyt-ben meghatározott, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos értesítéseket, iratokat a munkáltatói jogkört gyakorló aláírását követően átadja a kötelezett
részére.
3. A vagyonnyilatkozatok átvétele:
3.1.A Vnyt. 11. §-ában és 12. §-ában meghatározott, a vagyonnyilatkozatok átvételével és visszaadásával kapcsolatos eljárást az intézmény vezetője folytatja le.
3.2. A vagyonnyilatkozat átvételekor a nyilatkozatokat tartalmazó valamennyi zárt
borítékra az átvevő nyilvántartási számot vezet rá.
3.3. A nyilvántartási szám formátuma: sorszám-alszám/év. A nyilvántartási számon
belül:
- a sorszám a kötelezett pedagógus azonosító száma,
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- az alszámot hozzátartozónként az alábbiak szerint kell képezni:
1-es alszám: a kötelezett házastársa vagy élettársa,
2-es alszám: a kötelezettel közös háztartásban élő szülő,
3-as alszámtól: a kötelezettel közös háztartásban élő gyermekek a Vnyt. 2. § b)
pontja szerint.
3.4.A vagyonnyilatkozat visszaadását (átadás-átvétel) dokumentálni kell.
3.5.A Vnyt. 12. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást a kötelezett írásban nyújtja be.
A nyilatkozat alapján az őrzésért korábban felelőstől átvett vagyonnyilatkozat borítékján a 4. pont szerint képzett új nyilvántartási számot egyértelműen fel kell
tüntetni.
4. Az ellenőrzési eljárást megelőző meghallgatás szabályai:
4.1. A Vnyt. 14. §-a szerinti, az ellenőrzési eljárást megelőző meghallgatást (továbbiakban: meghallgatás) a munkáltatói jogkör gyakorlója folytatja le.
4.2.A meghallgatásról a kötelezettet, valamint az intézményben működő érdekképviseleti szerv vezetőjét írásban értesíteni kell oly módon, hogy az értesítést az érintettek a meghallgatás időpontját megelőzően legalább 3 munkanappal igazoltan
átvegyék. Az értesítésnek tartalmaznia kell a figyelemfelhívást arra vonatkozóan,
hogy a kötelezett vagyonnyilatkozatának általa zárt borítékban őrzött példányát a
meghallgatásra vigye magával.
4.3. Amennyiben az érdekképviselet a szabályszerű értesítés ellenére a meghallgatáson nem jelent meg, az a távollétében lefolytatható. Amennyiben szabályszerű értesítés ellenére a kötelezett nem jelenik meg a meghallgatáson, a meghallgatásra a
3.2. pontban foglaltak szabályok szerint újabb időpontot kell kitűzni.
4.4. Amennyiben szabályszerű értesítés ellenére a kötelezett az ismételt meghallgatáson sem jelenik meg, a munkáltatói jogkör gyakorlója a Vnyt. 15. §-a szerinti vagyongyarapodási vizsgálatot haladéktalanul kezdeményezi.
4.5. A meghallgatáson ismertetni kell a kötelezettel a bejelentés tartalmát. A meghallgatáson, a kötelezett jelenlétében lehet és kell az intézménynél és a kötelezettnél zárt borítékban őrzött vagyonnyilatkozatokat felbontani és tartalmukat megismerni.
4.6. A kötelezett indítványozhatja, hogy a munkáltatói jogkör gyakorló részére további 5 munkanapot biztosítson arra, hogy állításait bizonyítékokkal támassza alá. Az
indítványt és a következő meghallgatás időpontját a jegyzőkönyvben rögzíteni
kell, s ebben az esetben további írásbeli értesítés nem szükséges.
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4.7. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalma:
- a kötelezett nyilatkozatát a bejelentésben foglaltakra,
- az érdekképviselet véleményét,
- a munkáltatói jogkör gyakorló megállapításait, továbbá tájékoztatását arról,
hogy kezdeményezi-e vagyongyarapodási vizsgálat lefolytatását.
A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a kötelezett által írásban beterjesztett bizonyítékokat. A jegyzőkönyv egy példányát a kötelezett részére át kell adni.
5. A vagyonnyilatkozatok átvétele-átadása, valamint a 3. pontban szabályozott meghallgatás
során az érintettek a tudomásukra jutott személyes adatokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhatnak, kivéve:
- az állami adóhatóság részére a Vnyt. 15. §-a szerinti vagyongyarapodási vizsgálat lefolytatásához szükséges adatok vonatkozásában,
- bíróság részére a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel, vagyongyarapodással kapcsolatos eljárás során.
6. A vagyonnyilatkozatokat az óvodavezetői irodában, az egyéb iratokról elkülönítetten és
együttesen lemezszekrényben az intézményvezető őrzi.

Jelen szabályzat 2008. március 1. napján lép hatályba.

/: Bisztriczné Macz Éva :/
óvodaigazgató
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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Célja:

A gyermekekkel, családokkal és az óvodában foglalkoztatott felnőttekkel kapcsolatos
adatkezelés és továbbítás rendjének meghatározása

Tartalma:
 Az intézményben kezelt adatok alkalmazottakra és gyermekekre vonatkozólag
 Az adtok továbbíthatóságának helye, lehetséges esetei, célja
 Titoktartási kötelezettség szabályozása
 Az adatok statisztikai célú felhasználása
Titok kezelés rendje:
Pedagógus a hivatásának ellátása során tudomására jutott gyermekkel, családdal kapcsolatos
információk vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli, csak a szabályzatban megjelölt
adatokat és céllal továbbíthat.
Adatszolgáltatás
Az intézmény a közoktatási információs rendszerbe köteles bejelentkezni és évente adatot szolgáltatni.
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Neve, születési helye és ideje,

Valamennyi adat

- Pedagógiai célból

lakcíme

továbbítható:

- Pedagógiai célú habilitációs és

Állampolgársága

- - Fenntartó

Nem magyar állampolgár esetén a - - Bíróság
Magyar Köztársaság területén való - - Rendőrség
tartózkodás jogcíme, a tartózko-

- - Ügyészség

dásra jogosító okirat megnevezése, - - Önkormányzat
száma
Szülő neve, lakcíme, telefonszáma

- - Államigazgatási
szerv
- - Nemzetbiztonsági
szolgálat

A gyermek óvodai fejlődésével

- Szülőnek

kapcsolatos adatok

- Pedagógiai szak-

rehabilitációs feladatok ellátása
céljából
- Gyermekvédelmi célból
- Egészségügyi célból
- Folyamatban lévő büntető eljárásban, szabálysértési eljárásban a
büntethetőség és felelősségre vonás mértétkének megállapítása
céljából
- A törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából

szolgálatnak

Gyermekek adatai

- Iskolának
Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos

- Óvodai átvételkor

adatok

az érintett óvodának
- Iskolai felvételkor
az érintett iskolának

Sajátos nevelési igényű gyermek

Pedagógiai szak-

Egyéni fejlesztés, rehabilitáció ter-

fogyatékosságára vonatkozó ada-

szolgálatnak és visz-

vezéséhez.

tok

sza az óvodának

Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermek
rendellenességére vonatkozó adatok
Gyermekbalesetre vonatkozó ada-

- Fenntartónak

A törvényben meghatározott nyil-

tok

- Szülőnek

vántartások vezetése céljából

Jogszabályokban biztosított ked-

- Fenntartónak

vezményekre való igényjogosult-

- Ellenőrzésre jo-

ságot igazoló adatok

gosultnak

Kedvezmények megállapítása céljából.

A gyermek veszélyeztetettségének

Családvédelemmel

Veszélyeztetettség megszüntetése

feltárásából keletkező adatok

foglalkozó intézmé-

céljából

nyeknek, szervezeteknek
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Alkalmazottak adatai

Nyilvántartott adatok

Továbbítható

Célja

Név, születési hely, idő, lakcím

- Fenntartónak

Állampolgárság

- Kifizetőhelynek

kedvezmények, kötelezett-

Iskolai végzettség, szakképzettség

- Bíróságnak

ségek megállapításának és

Alkalmazási feltételek igazolása

- Rendőrségnek

teljesítésének céljából

Munkába töltött idő

- Ügyészségnek

Kitüntetések díjak, elismerések, címek

- Helyi

Megbízás, munkavégzésre irányuló
további jogviszony
Fegyelmi büntetés,
kártérítési kötelezés
Munkavégzés ideje, túlmunka ideje
Illetmény

önkor-

mányzatnak
- Államigazgatási
szervnek
- Nemzetbiztonsági
szolgálatnak

- Foglalkozással, juttatással,

- Állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésének
céljából
- Nemzetbiztonsági okból
- A törvényben meghatározott
nyilvántartások kezelése
céljából

- Munkavégzésre

Szabadság és felhasználása

vonatkozó rendel-

Kifizetések és azok jogcímei

kezések ellenőrzé-

Juttatások és azok jogcímei

sére jogosultnak

Munkáltatóval szembeni fennálló tartozásai
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MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK
Minden alkalmazottnak névre szóló munkaköri leírása van.
Az alábbi munkaköri leírások az egyes munkakörök, minden ilyen munkakörben foglalkoztatott
dolgozójának egységes feladatait tartalmazza.
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Munkaköre: óvodatitkár
A munkahely neve, címe: Felsővárosi Óvoda
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda igazgatója
Munkaideje: 20 óra/hét
Besorolása: D
Helyettesítője: Távolléte esetén egyes feladatok tekintetében az óvodaigazgató és az óvodaigazgató
helyettes helyettesíti.
Egyéb bér jellegű juttatás:
 étkezési támogatás/nyugdíj-előtakarékossági hozzájárulás
 jubileumi jutalom
Szabadság:
Alapszabadság:
20 nap
Pótszabadság:
fizetési fokozatnak megfelelően
Gyereknap:
0
Éves összesen:
20+ fizetési fokozat
A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások
 A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a munkával
töltött idő a szabadságba nem számít bele.
 Szorgalmi idő alatt pedagógus esetében összefüggően csak néhány nap kiadása lehetséges, a
vezető mérlegelése alapján.
 A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve
legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban ad ki. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.
 A szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy tartama legalább összefüggő tizennégy napot elérjen.
 A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.
A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül:
 irodák
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: szakközépiskolai érettségi
Heti munkaideje:
 20 óra, munkarendjét az óvoda aktuális munkatervében rögzítik.
A munkakör célja:
 Az óvoda speciális ügyviteli, tanügy-igazgatási, pénzügyi feladatok ellátása, adminisztráció.
Ellátandó feladatai:
 Az intézményi levelezés bonyolítása, az iratok tárolása, selejtezése.
 A be- és kimenő iratok, levelek, dokumentumok iktatása, rendszerezése, előkészítése, postázásra, postázás.
 Telefonok bonyolítása, üzenetek közvetítése.
 Határidők nyilvántartása.
 Törvények, rendeletek változásainak követése, értelmezése.
 A munkavállalók személyi anyagának előkészítése, kezelése, rendszerezése.
 Különböző nyilvántartások vezetése (leltár, selejtezés, bérfelhasználás, pedagógusigazolvány).
 Gyermekekkel kapcsolatos nyilvántartások, adatok vezetése, igazolások előkészítése.
 Az étkezési térítési díjak beszedése, feladása, havi zárás elkészítése.
 Kedvezményes térítési díjak nyilvántartása.
 Napi étkezés nyilvántartás, rendelés, hiányzás miatti lemondás.
Egyéb:
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Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben
használjon telefont.
 Hiányzás esetén, külön díjazás ellenében, 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 gyerekek 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.
Munkakapcsolatai
Munkavégzése során kapcsolatban áll az óvodapedagógusokkal, dajkákkal, konyhai dolgozókkal,
takarítóval, karbantartóval illetve az óvoda orvosával védőnőjével, tanítónővel, közművelődési intézmények dolgozóival.
A munkavállaló jogai és kötelességei (Kt. alapján):
 Köteles az intézmény belső szabályzataival megismerkedni, az azokban rögzített szabályokat
munkája során alkalmazni.
 Tudásának és képességének megfelelő, korrekt munkavégzés
 A munkafegyelem betartása
 Jó munkahelyi légkör alakítása
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Munkaköre: óvodapedagógus
A munkahely neve, címe: Felsővárosi Óvoda Székesfehérvár Havranek u. 2.
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda igazgatója
Munkaideje: 40 óra/hét
Kötelező óraszáma: 32 óra/hét
Besorolása: F/G
Helyettesítője: csoportos váltótársa
Egyéb bér jellegű juttatás
 étkezési támogatás
 nyugdíj-előtakarékossági hozzájárulás
 jubileumi jutalom
 pedagógusigazolvány
Szabadság:
Alapszabadság:
21 nap
Pótszabadság:
25 nap
Gyereknap:
0 nap
Összesen:
46 nap
A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások
 A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a munkával
töltött idő a szabadságba nem számít bele.
 Szorgalmi idő alatt pedagógus esetében összefüggően csak néhány nap kiadása lehetséges, a
vezető mérlegelése alapján.
 A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve
legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban ad ki. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.
 A szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy tartama legalább összefüggő tizennégy napot elérjen.
 A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.
A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül: csoportszoba és az óvoda udvara
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: óvónőképző főiskola
A szakmai fejlődést segítő önképzés.
A munkakör célja:
A családi nevelés kiegészítése. Az óvodáskorú gyerekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése,
fejlesztése, oktatása
Az óvodapedagógus feladatai:







Feladata a rábízott, köztük a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési tanulási és magatartás zavaros, a hátrányos és halmozottan hátrányos, valamint a tehetséges gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően.
Feladatait a köznevelési törvényben meghatározottak szerint, az országos alapprogram, az óvoda pedagógiai program és a vezetői utasítások maradéktalan figyelembe vételével végzi, a pedagógiai szabadság nyújtotta szakmai önállósággal és felelősséggel.
A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelességeket, melyet az idevonatkozó jogszabályok határoznak meg.
Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása
érdekében.
Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása.
Életszemléletében törekszik a pozitív beállítódásra, megnyilvánulásaiban ezt hangsúlyozza.
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Együttműködik a jó munkahelyi légkör megteremtésében, konfliktuskezelésében megértő, tapintatos, a további közös munka sikerességét szem előtt tartó módon jár el.
Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi
együttműködés normáit.
Hivatáshoz méltó magatartást tanúsít.

Alaptevékenysége
Felelős a rábízott gyerekek szellemi és testi fejlődéséért. Nevelőtevékenysége keretében gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről.
Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetíti. A humanista pedagógia elveivel ellentétes
büntetési eljárásokat nem alkalmaz ( például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztásra kényszerítés).
Együttműködik a beilleszkedési tanulási és magatartás zavaros, és a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában részt vevő szakemberekkel.
A pedagógus kötelessége a gyermeki szükségletek kielégítésére.
Mozgásigény, biológiai-fiziológiai szükségletek:
 mozgásos tevékenység felkínálása, játékba hívás, együttes játék,
 mozgáslehetőség biztosítása, ezek feltételeinek megteremtése, szokások megerősítése, új szokások kialakítása,
 igényeinek megfelelő szükséglet-kielégítésére való lehetőség biztosítása.
Érzelmi biztonság:




napirend kialakítása és annak igazodása az egyéni szükségletekhez,
meglévő szokásainak elismerése, új szokásrend szabályossága, szabályok megértése,
szeretetteljes fogadás, derű, érthetőség, jó szándék, tolerancia, egyéni bánásmód, páros tevékenység, fokozatos terhelés, őszinteség, optimizmus, bátorítás, testközelség, odafordulás, meleg, családias légkör.
Szeretetigény:
Odafordulás, mosoly, derű, kedvesség, meleg érzelmi klíma, testközelség,
simaság, kedves szó, dicséret, kedveskedés, boldogság kifejezése, ajándék,
empátia, a szeretet látható jeleinek kimutatása, a szeretet örömteli fogadása.
Társigény:
Kommunikáció, érdeklődés, együtt játék, beszélgetés, vita, elmesélés, közös
tevékenység, tevékenységbe hívás, együttlét öröme.
Dicséret, elismerés iránti igény:
Elismerő szó, mozdulat, mimika, szemjáték, lelkesedés, boldogság
kimutatása, öröm, örvendezés, simogatás, buzdítás, dicséret, érdeklődés,
példaként kiemelés, elismerés, jutalmazás, megerősítés.
Kíváncsiság, tudásvágy:
Problémahelyzet, tanakodás, véleménykérés, kutatgatás, kételkedés,
provokálás, kísérletezés, hitetlenkedés, kipróbálás, vita, vizsgálódás,
kommunikáció.
Esztétikum iránti igény:
Bemutatás, elismerés, példamutatás, meglepődés.
Alkotásvágy, felfedezés vágya:
Gyakorlati probléma, kíváncsiskodás, vizsgálódás, próbálgatás, kutakodás,
kísérletezés, kételkedés.
Önmegvalósítás vágya, önkifejezés igénye:
Magyarázásra késztetés, bizonyítás, vitára késztetés, provokálás, tanakodás,
kételkedés, véleménykérés, ösztönzés, buzdítás, bíztatás, bátorítás,
visszakérdezés, önálló munkára késztetés, önálló próbálkozások támogatása,
elismerése.
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Szabadságvágy:
Vita, kísérletezés, próbálgatás, kipróbálás, egyéni munka, kínálás, a választás
tiszteletben tartása, feltételek megteremtése, ésszerű korlátok magyarázata.
Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében felhasználja az önképzésben
és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket.
Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a
tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető
eszközöket, segédanyagokat.
Határidőre ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket.
A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodik biztonságos, külső helyszínekről, kíséretről!
A csoportszobában és a közös helyiségekben esztétikus környezetet teremt, amely
harmonizál az óvoda többi helyiségével!
A szakmai fejlesztésben, innovációkban aktívan vesz részt!
Kapcsolatot teremt a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével
hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és szülők
emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői értekezletein,
megszervezi és vezeti azt, a szükségletnek megfelelően fogadóórát és nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a kisgyermek
fejlődéséről.
Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, (szükség esetén családlátogatást végez) megszüntetésében, folyamatosan konzultál a gyermekvédelmi felelőssel.
Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt tölt ki.
Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és erről
a személyiséglapon feljegyzést készít, évente 2 alkalommal.
Támogatja az orvos, a védőnő, az állami gondozott gyermekek esetében a nevelőszülői felügyelő munkáját.
Felelős a rábízott gyerekek testi épségétért, csoportját nem hagyja felügyelet nélkül. A
gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek
fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja.
Együttesen (dajkával, kollégával) gondoskodik a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és
gondozás feltételeinek biztosításáról.
A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi
együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására.
Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (mulasztási
napló, csoportnapló, személyiséglapok).
Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek
alapítása, fejlesztése. Figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési
ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítja a gyermekek részére
az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás,
a preventív nevelőmunka.
Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges lépéseket ennek érdekében
megtenni. Betartja a tűz és munkavédelem szabályait.
Az óvodában olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre rendelkezésre álljon a csoportjában (az óvoda által meghatározott forma/munkaruhában,
szűk, kihívó viselet nem méltó az óvoda képviseletére). Ha munkáját betegség, vagy egyéb
ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, kollégáinak, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével
hagyhatja el az óvodát.
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A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező óraszámon kívül – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi.
Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik.
Ékszereket, értékeket az óvoda épületébe behozni, vagy elhelyezni nem lehet, kézi táskáját
elzárt szekrényben tárolja, az óvoda nem vállal felelősséget ennek megszegéséből eredő károkért.
Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi
és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan
(mindössze 1-2 percben), a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el.
A szülőkkel csak a gyermek nevelésével kapcsolatosan kommunikál.
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Munkaköre: takarító
A munkahely neve, címe: Felsővárosi Óvoda
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda igazgatója
Munkaideje: 20 óra/hét
Besorolása: B
Helyettesítője: Távolléte esetén egyes feladatok tekintetében a dajkák helyettesítik.
Egyéb bér jellegű juttatás:
 étkezési támogatás
Szabadság:
Alapszabadság:
20 nap
Pótszabadság:
fizetési fokozatnak megfelelően
Gyereknap:
0
Éves összesen:
20+ fizetési fokozat
A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások
 A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a munkával
töltött idő a szabadságba nem számít bele.
 Szorgalmi idő alatt pedagógus esetében összefüggően csak néhány nap kiadása lehetséges, a
vezető mérlegelése alapján.
 A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve
legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban ad ki. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.
 A szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy tartama legalább összefüggő tizennégy napot elérjen.
 A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.
A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül:
 csoportszobák
 irodák
 folyosó
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: szakmunkásképző
Heti munkaideje:
 20 óra, munkarendjét az óvoda aktuális munkatervében rögzítik.
A munkakör célja:
 Az óvoda helyiségeinek tisztán tartása.
Ellátandó feladatai:
Napi feladatai:
- A csoportszobákat, vezetői irodát felporszívózza.
- Gyermekasztalokat letörli, székeket lerakja.
- Az utolsó gyermek távozása után a WC-ket lehúzza, csapokat elzárja.
- A gyermekmosókat, felnőtt mosdót, folyosót felsepri, felmossa.
Egyéb rendelkezések
- A rendelkezésére bocsátott eszközöket felelősséggel használja és óvja.
- A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja.
- Az óvoda elhagyásakor ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását, a riasztó bekapcsolását.
- Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.
- Kötelező óraszámán belül csak az óvodavezető vagy helyettese engedélyével lehet távol az
óvodától.
- Az óvodában olyan időpontban jelenjen meg, hogy munkaidejének kezdetekor a munka végzésére rendelkezésre álljon.
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Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelentse az
óvodavezetőnek, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.
- Szükség szerint elvégzi azokat a munkakörébe nem tartozó feladatokat, amelyeket az óvoda
vezetője a feladatkörébe utal.
- Köteles a gondjaira bízott háztartási gépekkel, egyéb eszközökkel az előírásoknak megfelelően,
takarékosan bánni.
- Csak érvényes egészségügyi vizsgával dolgozhat.
Munkakapcsolatai
Munkavégzése során kapcsolatban áll az óvodapedagógusokkal, dajkákkal, konyhai dolgozókkal,
takarítóval, karbantartóval.
-
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Munkaköre: dajka
A munkahely neve, címe: Felsővárosi Óvoda, Székesfehérvár Havranek u. 2.
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda igazgatója
Munkaideje: 40 óra/hét
Besorolása: B/C/D
Helyettesítője: a vezető által kijelölt dajka
Egyéb bér jellegű juttatás:
 étkezési támogatás/nyugdíj-előtakarékossági hozzájárulás
 jubileumi jutalom
Szabadság:
Alapszabadság:
20 nap
Pótszabadság:
fizetési fokozatnak megfelelően
Gyereknap:
0
Éves összesen:
20+ fizetési fokozat
A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások
 A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a munkával
töltött idő a szabadságba nem számít bele.
 Szorgalmi idő alatt pedagógus esetében összefüggően csak néhány nap kiadása lehetséges, a
vezető mérlegelése alapján.
 A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve
legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban ad ki. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.
 A szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy tartama legalább összefüggő tizennégy napot elérjen.
 A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.
A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül:
 raktár
 folyosó
 csoportszoba
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: érettségi + dajkaképző
A munkakörből és a betöltéséből adódó, elvárható magatartási követelmények:
 A gyerekekkel szemben barátságos, kedves.
 A szülőkkel szemben együttérző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít.
 Tisztában van a gyerekek személyiségi jogaival, azokat semmilyen körülmények között sem
sérti meg.
 Tiszteletben tartja és tolerálja a másságot.
 Óvodai munkája során betartja a világnézeti és politikai semlegességet.
 Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával.
A munkakör célja:
 Az óvodáskorú gyerekek gondozásának segítése óvónői irányítással.
 A gyerekek közvetlen és közvetett környezetének tisztán tartása, takarítása az ÁNTSZ és a
HACCP előírásainak megfelelően.
 Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
A cél eléréséhez szükséges feladatok, főbb tevékenységek tételes felsorolása:
Gyerekekkel kapcsolatos feladatok
 Az óvodapedagógusok irányításával szorosan együttműködik, segíti megvalósítani az intézmény
pedagógiai célkitűzéseit.
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Nyugodt hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel segédkezik az óvoda egész
napos nevelőmunkájában.
 Hozzájárul a gyerekek kulturált viselkedésének és a csoport szokásrendjének kialakításához,
személyes példáján keresztül is (türelmes és udvarias kommunikációval, igényes nyelvhasználattal).
 Részt vesz a gyerekek gondozásában. Tevékenyen segít az étkeztetésnél, az öltöztetésnél, kézmosásnál, vécéhasználatnál. Ameddig szükséges, maga is magyarázza, tanítja a helyes viselkedést (például öltözködés sorrendje, ruhák összehajtása, cipők párosítása, kulturált étkezés, kanálfogás, kézmosás technikája, vécépapír használata).
 Ha munkája során balesetveszélyt észlel, köteles elhárítani, megelőzni, jelezni.
 A tisztítószereket elkülönítve, biztonságosan, a gyerekektől elzárt helyen tárolja.
 Munkaidejébent egyéb feladatainak ellátása miatt hagyhatja csak el a csoportszobát.
 Az óvónővel egyeztetett időben végzi egyéb takarítási teendőit.
 Kísérőként segít a gyerekekre felügyelni az utcai séták, kinti foglalkozások, kirándulások ideje
alatt.
 Amikor a gyerekek nem tartózkodnak a csoportszobában, gondoskodik az alapos szellőztetésről.
 A megbetegedett, lázas, elkülönített gyerekre vigyáz, nyugtatgatja, amíg az orvos vagy a szülő
meg nem érkezik.
 A bepisilés, beszékelés, hányás nyomait eltakarítja, a gyermek ruháját kimosva adja át a szülőknek.
A tisztaság megőrzésével, az ÁNTSZ előírásaival kapcsolatos teendők
 A gyerekek környezetének esztétikai rendjének érdekében naponta elvégzi a csoportszoba és a
hozzá tartozó öltöző, mosdók, gyermekvécék takarítását, portalanítását az egészségügyi előírásoknak megfelelően.
 Az intézmény egyéb területeit (felnőtt mosdó, mosoda) a szabályzatnak megfelelően tisztán
tartja.
 A csoportszoba növényeit ápolja, szükség szerint lemossa, átülteti.
 Az időszakos nagytakarítás során – évente minimum 3-szor (augusztusban, decemberben és
áprilisban) – 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 mosása, vasalása, javítása, megvarrása (például függönyök, terítők, babaruhák).
 Kéthetenként gondoskodik a gyerekek ágyneműjének le- és felhúzásáról. Járványos időszakban,
tetűvel való fertőzöttség idején az óvónő kérésére gyakrabban is.
 Elvégzi a fektetőágyak lerakását, felszedését. Ágyazáskor ügyel arra, hogy minden gyerek kizárólag a saját ágyába feküdjön.
 Az ágyakat bepiszkolódásuk esetén kisúrolja, fertőtleníti.
Étkeztetéssel kapcsolatos teendők
 A tálalószekrény rendjére folyamatosan ügyel, a szekrényben élelmiszer nem tárolható.
 Tálalás után ételmintát vesz. Ez vonatkozik a szülők által szabályosan behozott élelmiszerekre
is (születésnapi tortára, süteményre). Az üvegeket feldátumozva 48 órán át az erre a célra rendszeresített hűtőszekrényben tárolja. Az idő letelte után gondoskodik a fertőtlenítő hatású kifőzésről.
 Az étkeztetés lebonyolítása után az edényeket, evőeszközöket, poharakat összegyűjti, mosogatóhoz viszi.
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 gyerekekkel kapcsolatos egyéb előírások
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A gyerek 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 gyerekek tevékenységére. Tilos a gyerekeket felnőtt felügyelete nélkül hagyni. Ez vonatkozik az öltözőre és a mosdóra is.
 A gyerekekre egyedül (altatási időben, illetve az óvónő 2-3 perces távolléte esetén) csak a vezető engedélyével vigyázhat. Az óvónő ilyen irányú kérését figyelmen kívül kell hagyni. A gyerekek érdekében kötelező jelleggel jelezni kell az óvodavezetőnek, ha az óvónő rendszeresen,
a megengedett néhány percnél hosszabb ideig hagyja a rábízott gyerekeket 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 gyerekekkel kapcsolatos témákban a szülőket nem tájékoztathatja, nem informálhatja.
Amennyiben a szülő érdeklődik, udvariasan irányítsa a gyerek óvónőjéhez vagy az intézmény
vezetőjéhez, távollétében a helyetteshez.
Egyéb
 Munkaidő alatt, magánügyben csak a nevelőmunka zavarása nélkül, a legszükségesebb esetben
használjon telefont.
 Hiányzás esetén, külön díjazás ellenében, 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.
 Az ebédidő naponta fél óra.
 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 gyerekek 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 nem lehet dohányozni.
 Az óvoda zárásakor 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
óvónőkkel.
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igázódva – a vezető fenntartja!
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Munkaköre: udvaros
A munkahely neve, címe: Felsővárosi Óvoda
Kinevező és a munkáltatói jogkör gyakorlója: az óvoda igazgatója
Munkaideje: 20 óra/hét
Besorolása:
Helyettesítője: Távolléte esetén egyes udvari feladatok tekintetében a dajkák helyettesítik.
Egyéb bér jellegű juttatás:
 étkezési támogatás
Szabadság:
Alapszabadság:
20 nap
Pótszabadság:
fizetési fokozatnak megfelelően
Gyereknap:
0
Éves összesen:
20+ fizetési fokozat
A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások
 A munkáltató a már megkezdett szabadságot fontos érdekből megszakíthatja, de a munkával
töltött idő a szabadságba nem számít bele.
 Szorgalmi idő alatt pedagógus esetében összefüggően csak néhány nap kiadása lehetséges, a
vezető mérlegelése alapján.
 A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve
legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban ad ki. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.
 A szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy tartama legalább összefüggő tizennégy napot elérjen.
 A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.
A munkavállaló munkaterülete a szervezeten belül:
 udvar, kerítés melletti közterület
 pince
 padlás
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: szakmunkás-bizonyítvány
A munkakör célja:
 Tiszta, egészséges környezet biztosítása.
 Az óvoda épületében felmerülő szakipari munkát nem igénylő karbantartási feladatok ellátása.
 Az intézmény műszaki berendezéseinek folyamatos ellenőrzése, hibaelhárítás.
Ellátandó feladatai:
Napi feladatai az udvaron és a kerítés melletti közterületen
– Felsöpri az intézményt körülvevő járdát, eltakarítja a szemetet.
– Összegereblyézi a lehullott faleveleket.
– Felássa a homokozókat, ha szükséges locsolással nedvesíti.
– Lesöpri a homokozó széleit, a járdákat, a kisházat.
– Előkészíti és elrakja az udvari játékokat, kerékpárokat, kismedencét.
– Téli időszakban a járdákról, lépcsőkről és a kocsi beállóból eltakarítja a havat,
csúszásmentesíti.
Folyamatosan végzendő feladatai
– Gondozza a virágtartók növényeit, felássa, megkapálja a cserjék földjét.
– A füves területet szükség szerint nyírja, összegereblyézi.
– A szállítási napon előkészíti a kukákat, havonta kimossa, fertőtleníti.
– Rendszeresen kisöpri a pincét, a kazánház és a gázóra helyiségét.
Karbantartási feladatai
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Figyelemmel kíséri, rendszeresen ellenőrzi az épület gépészeti berendezéseit, az esetleges hibákat az óvodavezetőnek vagy az óvodavezető-helyettesnek jelzi.
– Elvégzi a kisebb, külön szaktudást nem igénylő javításokat a gyermekmosdókban, a bútorokon,
elromlott gyermekjátékokon.
– Az őszi időszakban az udvari fa játékokat és padokat lefesti.
– Az óvodapedagógusok útmutatása szerint segít a különböző, foglalkozásokon használt anyagok
előkészítésében (fa darabolása, kifúrása, dekorálás), teremrendezés.
Általános szabályok
 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
 Hiányzás esetén, külön díjazás ellenében, 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.
 Az intézmény épületét elhagyni kizárólag csak vezetői engedéllyel lehet.
 Az óvoda zárásakor meggyőződik arról, hogy az 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:
Rendszeres kapcsolatban áll az óvodavezetővel, az óvodavezető-helyettessel és a csoportos óvónőkkel, dajkákkal
A munkaköri leírás módosításának jogát – a körülményekhez igazodva – a vezető fenntartja!
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