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1. BEVEZETŐ
A Kurca-parti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata a nemzeti köznevelésről
szóló 2011.évi CXC. törvény 25. § (1) és (4) bekezdése szerint rögzíti az intézmény
belső és külső kapcsolatait, meghatározza a szervezeti felépítést továbbá a működésre
vonatkozó valamennyi rendelkezést, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok
betartása az intézmény valamennyi dolgozójának kötelező. Megszegése esetén az
alkalmazottakkal szemben az intézmény vezetője munkáltatói jogkörében intézkedést
hozhat.
A szülők, illetve a külső személyek figyelmét fel kell hívni a benne foglaltak
betartására. Amennyiben ez nem vezet eredményre, tájékoztatni kell az intézmény
vezetőjét, vagy helyettesét.

2. A SZMSZ CÉLJA, TARTALMA
A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban
érvényesüljenek az adott köznevelési intézményben.

A közoktatási intézmények

működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti és eljárási kérdéseket, SZMSZnak tartalmi elemeit jogszabály határozza meg.
A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi
alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem
is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.

3. A SZMSZ HATÁLYA
A SZMSZ hatálya kiterjed a Kurca-parti Óvoda intézménnyel jogviszonyban álló
személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják
helyiségeit, létesítményeit.
A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt,
valamint

az

intézmény

által

külső

helyszínen

rendezvények ideje alatt.
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szervezett

rendezvényeken

a

4. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK
4.1.

Intézményi azonosítók

Hivatalos név :Kurca-parti Óvoda
Székhely:6635. Szegvár, Hunyadi János utca 25.
Telephely:Típus: köznevelési intézmény, óvoda

Alapító: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az alapító okirat kelte:2015.
Az alapító okirat száma: 79/2015.(VI.25.) Kt.sz.
Az alapítás időpontja:1950.
Működtető és fenntartó: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
OM azonosító:201530
Törzsszám:793456
Engedélyezett létszám:150

4.2.

Az intézmény alaptevékenységei

Óvodai ellátás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ 6. pontja szerint és óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló
2011.évi CXC. törvény 4.§ 1.a) pontja szerint.
Az intézmény feladata az óvodai ellátás és óvodai nevelés, ennek során az iskolát
megelőző

kisgyermekkori

fejlesztés,

az

óvodáskorú

gyermek

testi

és

lelki

szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi
megvalósítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi-,
értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, továbbá a sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése
speciális

igények

figyelembevételével,

egyéni

képességekhez

igazodó,

legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés
lehetőségeinek megteremtése az alábbiak szerint:
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek – azaz azon
különleges bánásmódot igénylő gyermekek, akik a szakértői bizottság szakértői
6

véleménye alapján az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas
kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek,
közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy
sajátos tendenciákat mutat, de nem minősülnek sajátos nevelési igényűnek – integrált
nevelése,
- sajátos nevelési igényű gyermekek, azaz azok a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek, akiknek a szakértői bizottsága szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékosa, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékosak, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdenek – integrált nevelése,
- pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele, megvásárlása, szolgáltatása.

A feladatok ellátására és irányítására, a tevékenységekre vonatkozó jogszabályokat
kell alkalmazni, amelyek közül kiemelkedők a következők:

Az intézmény szakágazati besorolása, szakfeladatai:

Száma

Tevékenység megnevezése

Szakágazat

851020

Óvodai nevelés

Szakfeladat

851011

Óvodai nevelés, ellátás

Szakfeladat

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása; a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 4. § 25. pontja szerint – integrált
nevelés keretében: egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos

tanulási,

figyelem-

vagy

magatartás-

szabályozási zavarral) küzd
Szakfeladat

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

Szakfeladat

562917

Munkahelyi étkeztetés

Az intézmény működési köre: Szegvár nagyközség közigazgatási területe.

Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:
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• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet
• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról
• 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének
irányelvéről
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
• 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról közoktatási intézményekben

Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke
A köznevelési intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
A gazdálkodással összefüggő jogosítványok
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzata feletti rendelkezési
jogosultsága a mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet szerint történik.
Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Szegvár Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatallal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja
el.
A költségvetési szerv az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb
bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.
A fenntartási, működési költségek az évente összeállított, az irányító szerv által
jóváhagyott elemi költségvetésben kerülnek meghatározásra.
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezés jogát az önkormányzat
képviselő-testületének

mindenkori

–

a

vagyontárgyak

gyakorlásáról szóló – rendelete szerint jogosult gyakorolni.
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feletti

tulajdonosi

jogok

5. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
5.1.

Az óvoda vezetősége

Az óvoda vezetője – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény
szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban
minden

olyan

ügyben,

amelyet

jogszabály

nem

utal

más

hatáskörébe.

A

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 gyermekés ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató
munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek
megelőzéséért,

a

gyermekek

rendszeres

egészségügyi

vizsgálatának

megszervezéséért.
Az

óvodavezető

közvetlenül

irányítja

a

helyettes

munkáját,

az

óvodatitkárt.

Kapcsolatot tart a szülői közösséggel és biztosítja a működésük feltételeit.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
az óvodavezető minden ügyben, a helyettes, a gazdasági ügyintéző és az óvodatitkár
a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben. A bélyegzők használatának részletes
szabályait külön szabályzat tartalmazza.

5.2.

A nevelőtestület

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó
szerve. Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja,
az

óvodavezető.

Véleményezési

és

javaslattévő

jogköre

kiterjed

az

óvoda

működésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. Döntési jogköre a következőkre terjed
ki:
•

A pedagógiai program elfogadása.

•

Az SZMSZ elfogadása.

•

A házirend elfogadása.

•

Az óvoda éves munkatervének elfogadása.

•

Az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása.

•

A továbbképzési program elfogadása.

•

A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása.

•

Az intézményi programok szakmai véleményezése.
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•

Az

óvodavezetői

pályázathoz

készített

vezetési

programmal

összefüggő

szakmai vélemény tartalma.
•

A saját feladatainak és jogainak átruházása.

Egy nevelési év során a nevelőtestület értekezleteket tart az éves munkatervben
meghatározott időpontokban és témában. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell
összehívni, ha az érintettek 1/3 része kéri, illetve ha az intézmény vezetője vagy
vezetősége ezt indokoltnak tartja. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes,
ha azon tagjainak több mint 50%-a jelen van. A nevelőtestületi értekezletekről
jegyzőkönyvet kell vezetni.

5.3.

Az óvodai munkaközösségek

Az intézmény a szervezeti és működési szabályzatában köteles szabályozni:
•

a szakmai munkaközösségek együttműködését,

•

a szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának rendjét,

•

a

szakmai

munkaközösségek

részvételét

pedagógusok

munkájának

segítésében.
A

nevelőmunka fejlesztése

érdekében

-

a

nevelőtestület

érdeklődési

körének

megfelelően - szakmai munkaközösség szervezhető.
Szervezeti elhelyezkedésüket az óvoda szervezeti ábrája mutatja.
A munkaközösségek tevékenységének célja, hogy segítse tagjai szakmai munkája
minőségi és módszertani fejlesztését, tervezését.
A munkaközösség vezetőjét a tagok választják megbízásuk határozatlan időre szól. A
munkaközösség létrehozásáról a nevelőtestület a évnyitó értekezleten dönt, majd
megválasztja működési rendjét, és összeállítja munkaprogramját. Részt vesznek az
óvodában folyó nevelő-oktató munka tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében és
értékelésében, az óvodai tehetséggondozás jegyében kezdeményezett háziversenyek
megszervezésében. A munkaközösségek alapfeladata még a pályakezdő pedagógusok,
gyakornokok

munkájának

segítése,

javaslattétel

a

mentor

óvodapedagógus

megbízására. A munkaközösség – az óvodavezető megbízására – részt vesz az óvoda
pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében.
Szakmai munkaközösségre átruházott nevelőtestületi feladatok
•

Véleményező jogkörébe tartozik tevékenységi területén minden olyan kérdés,
amelyben a nevelőtestületnek véleményező joga van.
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•

Az óvodai szakmai munkaközösség a nevelés eredményességére vonatkozóan
javaslatot tesz a továbbfejlesztésre. Javaslatot tesz kiegészítő programokra,
módszerekre, szakmai eszközfejlesztésre.

A szakmai munkaközösség együttműködése
A

szakmai

munkaközösség

intézményben

folyó

vezetője

nevelő-oktató

együttműködik
munka

az

intézményvezetővel

tervezésében,

az

szervezésében,

értékelésében; ezen belül:
•

részvétel az intézményi szintű szakmai ellenőrzési tervek összeállításában,

•

döntés a továbbképzési programokról,

•

a szakmai munkaközösség tevékenységét összehangolja az intézményi célok
megvalósítása érdekében, különösen az adott évi minőségcélok tekintetében;

A szakmai munkaközösség együttműködési feladatai
•

Gyakorolják a nevelőtestület által átruházott jogköröket és elvégzi az ezzel
kapcsolatos feladatokat

•

Részt

vesznek

az

óvodavezető

szakmai

munkájának

irányításában,

tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében.
•

Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai
színvonalát, minőségét.

•

Együttműködnek egymással az óvoda nevelő-oktató munka színvonalának
javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a
munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény
vezetőjével..

•

Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi
közösséget.

A szakmai munkaközösség kapcsolattartási rendje
Munkájukat éves munkaterv alapján végzik. Minden nevelési évben, valamennyi
munkaközösség legalább 2 értekezletet tart. A munkaközösségi értekezletet a
munkaközösség-vezető hívja össze. Az értekezletet össze kell hívnia akkor is, ha az
óvodavezető vagy az helyettes elrendeli, vagy a munkaközösség tagjainak legalább
egyharmada

indítványozza.

Saját

tevékenységük

irányítására

koordinálására

munkaközösség-vezetőt választanak, akit az óvodavezető bíz meg, legfeljebb öt évre.
A szakmai munkaközösség pedagógusok munkáját segítő tevékenysége kiterjed:
•

a közvetlen szakmai segítségnyújtásra,

•

a

szakmai

munkaközösség

szakmai

lehetőségére,
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tevékenységébe

való

bekapcsolódás

•

a szakmai tapasztalatcserére,

•

a jól bevált pedagógiai módszerek átadására,

•

a rutinos, szakmai tevékenységüket kimagasló foglalkozásainak látogatására,

•

a

szakmai

munkaközösséghez

tartozó

pedagógusok

foglalkozásainak

látogatására, a fejlesztendő területekre történő rámutatására, a fejlődéshez
közvetlen szakmai segítség nyújtására.
•

a szakmai segítségnyújtási tevékenység évenkénti értékelésére, valamint a
tevékenység hatékonyságának vizsgálatára.

•

A

szakmai

munkaközösség

az

adott

nevelési

évben

ellátandó

konkrét

segítségnyújtási feladatait az éves munkatervében is meghatározhatja.

5.4.

A munkaközösség-vezető

A munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az óvoda vezetősége felé és
az

óvodán

kívül

tevékenységének

a

is.

A

munkaközösség-vezető

szervezése,

irányítása,

a

feladata

tagok

a

munkaközösség

munkájának

koordinálása,

eredményeik rögzítése, az információcsere lebonyolítása az óvoda vezetése és a
pedagógusok között. A munkaközösség vezető összeállítja a közösség munkatervét és
az

óvodai

munkatervben

szereplő

időpontokban

beszámol

a

vezetésnek

a

munkaközösség tevékenységéről.
Javaslatokat gyűjt és terjeszt a vezetőség elé a szakmai terület fejlesztésére
vonatkozóan. Összeállítja a munkaközösség aktuális és tervezendő eszköz- és
anyagigényeit, illetve a selejtezésre jelölt eszközöket.
Összefoglaló értékelést és beszámolót készít a munkaközösség munkájáról.
Részletes feladatait a Munkaköri leírás tartalmazza.

5.5.

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak

•

dajka

•

óvodatitkár

•

pedagógiai asszisztens

•
Feladataikat

a

munkaköri

leírások

tartalmazzák.

tartozásukat az óvoda szervezeti ábrája mutatja.
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Szervezeti

egységhez

való

5.6.

Szülői közösség

Óvodánkban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében, az
intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő
joggal rendelkező szülői szervezet működik. A szülői közösség saját szervezeti és
működési szabályzatuk szerint működnek. A szervezet alapegységei az óvodai
csoportok szülői közösségei.

5.7.

Óvodaszék

Az intézményünkben nem működik óvodaszék.

Óvodaszék jogai
-

5.8.

Az óvoda szervezeti ábrája

A szervezeti felépítés meghatározásának alapelve, hogy az intézmény a feladatait a
jogszabályi

előírásoknak

és

a

tartalmi

követelményeknek

megfelelően

magas

színvonalon láthassa el. A racionális és gazdaságos működtetés, a helyi adottságok és
az igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti formát.
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Óvoda
vezető

Óvodavezetőhelyettes,
Szakmai
Nevelőtestület
munkaközösség
vezetője

Nevelő-oktató munkát segítők,
óvodatitkár,élelmezésvezető, konyhai teshnikai
dolgozók
Egyéb foglalkoztatottak
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6. A VEZETŐI MUNKA RENDJE
6.1.

A vezetők közötti feladatmegosztás, a munkakörökhöz tartozó

jog-, feladat- és hatáskörök
Az

óvoda

vezetője

gyakorolja

a

nemzeti

köznevelési

törvényben,

a

munka

törvénykönyvében és a közalkalmazotti törvényben ráruházott vezetői jogkört és
ellátja az ezzel összefüggő feladatokat.
Hatáskörébe tartozik: az óvoda teljes szervezete
Jogköre:
•

Gyakorolja a fenntartó által ráruházott jogköröket

•

Első fokon dönt azokban a tanügy-igazgatási kérdésekben, melyeket a
törvények és más jogszabályok hatáskörébe utalnak

•

Szabályozza az óvoda szervezet működését, továbbá az óvoda élet belső
rendjét

•

Meghatározza az óvodán kívüli szervekkel való kapcsolat feltételeit és módjait,
az ügyvitel rendjét és ennek keretében a szerződéskötésekre, levelezésre és
aláírásra, az óvoda képviseletére jogosultak körét

•

Ellenőrzi az óvodai nevelő-oktató munkát, az óvoda ügyvitelét, szervezeteinek
és közösségeinek működését

•

Intézkedik a rendkívüli események bekövetkezésekor

•

Fizetési kötelezettségek, utalványozás esetén gyakorolja a fenntartó által
meghatározott esetekben az aláírási jogkörét

•

Dönt–kérelem esetén–a gyermek óvoda látogatása alól történő felmentéséről

Feladatai:
Munkáltatói feladatkör:
•

Az intézmény dolgozóit alkalmazza, személyi anyagukat rendszerezetten
nyilvántartja, engedélyezi a szabadságot.

•

Folyamatosan ellenőrzi a dolgozók munkafegyelmét, intézkedik, tények alapján
minősít.

•

Irányítja és összehangolja az óvoda – pedagógus és nem pedagógus beosztású
– dolgozóinak tevékenységét.

•

Az óvoda dolgozóinak munkáját értékeli, minősíti, jutalmazza, valamint
kitüntetésre javasolja a kiemelkedő munkát végzőket, és szükség esetén
felelősségre vonást alkalmaz.
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•

Kialakítja

az

összehangolt

munkarendet,

megismeri

az

érdekcsoportok

véleményét.
•

Kapcsolatot tart a szakmai érdekképviseleti szervekkel, kamarákkal és egyéb
hatóságokkal, az oktatást irányító minisztériumokkal és háttérintézményeikkel

•

Külső kapcsolataiban személyesen képviseli az óvodát.

•

Értekezleteket, továbbképzést szervez az alkalmazottaknak.

•

Biztosítja az óvoda működését, a zavartalan nevelő-oktató munka feltételeit, az
óvodai munkaterv, munkarend megvalósítását;

•

Gondoskodik az óvoda élet demokratikus légköréről, az egymást segítő emberi
kapcsolatok erősítéséről, a saját, valamint az óvoda dolgozóinak tervszerű és
folyamatos továbbképzéséről

•

Gondoskodik a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről,
végrehajtásuk szakszerű megszervezéséről és ellenőrzéséről

•

Irányítja a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet

•

Gondoskodik a pedagógus munkaközösségek megalakulásáról és működéséről,
a

pedagógusok

nevelőtestületi

kezdeményezéseinek
döntések

felkarolásáról

végrehajtásáról,

a

és

támogatásáról,

nevelőtestületi

a

értekezletek

megtartásáról
•

Irányítja a gyermekvédelmi munkát

•

Biztosítja az óvodaszék, a szülői szervezet feltételeit

•

Szervezi az óvoda és az óvodával kapcsolatban lévő külső szervezetek,
valamint az óvoda és a családok közötti kapcsolatokat

•

Irányítja, szervezi és ellenőrzi az óvodatitkár munkáját

•

Irányítja a pedagógiai dokumentumok elkészítését

•

Irányítja a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet,
szülői fogadónapok, SZK- értekezletek stb.) megszervezését

•

Kapcsolatot tart a szülői közösség képviselőjével

Tanügy igazgatási feladatkör:
•

Elkészítteti

a

tanügyi

nyilvántartásokat,

a

statisztikát,

eleget

tesz

az

adatszolgáltatási kötelezettségnek.
•

Biztosítja az ügyiratok határidős ügyintézését, az irattár vezetését, rendjét,
szükség szerinti selejtezését.

•

Gondoskodik a gyermekek felvételéről, kialakítja az óvodai csoportokat,
beszerzi a szükséges szakvéleményeket.

•

Ellenőrzi a teljes nyilvántartási rendszer vezetését.

•

Gondoskodik az előírt adatszolgáltatások elkészítéséről és határidőre történő
továbbításáról
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Pedagógiai feladatkör:
•

Szervezi és irányítja a nevelőmunkát, jóváhagyja a csoportok napirendjét.

•

Javasolja a pedagógiai program módosítását, a munkatervet, és a házirendet.

•

Továbbképzéseket engedélyez, tapasztalatcserét szervez.

•

Ellenőrzi és értékeli csoportlátogatások alkalmával az óvodapedagógusokat,
továbbá

állandó

jelleggel

a

munkafegyelem

betartását,

adminisztratív

tevékenységüket.
•

Kezdeményezi és támogatja a nevelő–oktató munka tervszerű fejlesztését, a
korszerűsítő és újító törekvések kibontakozását

•

Irányelveket ad a munkaterv elkészítéséhez

•

Irányítja a pedagógiai dokumentumok elkészítését

Gazdálkodási feladatkör:
•

Összeállítja az intézmény költségvetését a fenntartó előirányzati keretein belül,
takarékosan gazdálkodik.

•

Kapcsolatot tart a gazdasági ellátó osztály vezetőjével

•

Együttműködik a gazdasági ellátó osztállyal a munkaerő, a gazdálkodási, a
fejlesztési és a karbantartási tervekkel kapcsolatban, illetve a gazdasági és
pénzügyi

rendelkezések,

az

előírt

munkavédelmi,

tűzvédelmi

feladatok

betartásával kapcsolatban
•

Gondoskodik az egész óvodát érintő tárgyi feltételek megteremtéséről

•

Szervezi és ellenőrzi a beszerzéseket

•

Ellenőrzi a vagyonnyilvántartást, elrendeli a leltározást, a selejtezést, javasolja
a felújítást, biztosítja a karbantartást.

•

Felügyeli a karbantartási és felújítási munkálatokat

•

Gondoskodik a vagyonvédelem megszervezéséről

•

Ellenőrzi az étkezési díjak szabályos kezelését, az étkeztetés lebonyolítását, a
munka– és tűzvédelmi oktatást.

Az óvodavezető helyettes az óvodavezető közvetlen munkatársa. Felelősséggel
osztozik az óvoda nevelési céljainak megvalósításában. Felelősséggel osztozik az
óvoda tanügy igazgatási feladatainak jogszabály szerinti ellátásban. Ellenőrzései során
személyesen győződik meg a nevelési feladatok végrehajtásáról. A vezető helyettes
hatásköre

és

felelőssége

Tevékenységében

személyes

kiterjed

teljes

felelősséggel

feladatkörre,
tartozik

az

és

tevékenységére.

intézmény

vezetőjének.

Beszámolási kötelezettsége az intézmény egész működésére és minden alkalmazott
munkájára vonatkozik. Ellenőrzéseit tapasztalatait, lényegi észrevételeit, az intézmény
érdemi problémáit jelzi az intézményvezetőnek, konkrét megoldási javaslatokat tesz.
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Az óvodavezető akadályoztatása esetén, korlátozott jogkörben – el nem halasztható
ügyek intézésében – ellátja az óvodavezető helyettesítését.
Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön
írásos intézkedésben ad felhatalmazást.

6.2.

A kiadmányozás és a képviselet szabályai

A kiadmányozás rendjét a fenntartó által kiadott utasítás szabályozza.
Az intézményvezető kiadmányozza:
•

A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás
megindítása,

a

fegyelmi

büntetés

kiszabása

kivételével,

az

intézmény

közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait;
•

Az

egyéb

szabályzatban

meghatározott,

a

szervezeti

egység

jogi

személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat;
•

Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat,
megkereséseket és egyéb leveleket;

•

A közbenső intézkedéseket;

•

A

rendszeres

továbbítandó

statisztikai
iratokat,

a

jelentéseket,

érdemi

döntést

központi,

illetve

területi

területen

kiadmányozásra,

nem

szerv

igénylő

által

kért

adatszolgáltatásokat.
Az

intézményben

bármilyen

továbbküldhetőségének

és

irattárazásának

engedélyezésére

a

az

kiadványok

intézményvezető

jogosult.
Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá.
Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlói az
intézményvezető által–aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos
nyilatkozatban–megjelölt helyettes.
Az

intézmény

képviseletére

az

intézményvezető

jogosult,

aki

ezt

a

jogát

meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre.
Az intézmény képviseletéről a fenntartó –indokolt esetben –meghatározott ügyek
tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet.
Az intézményvezető a képviseleti jogát az általa kijelölt személyre ruházhatja át,
kivéve a jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos
nyilatkozatok megtételét.
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A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában –amennyiben az ügy
elintézése azonnali intézkedést igényel –a nyilatkozattételre az a személy jogosult,
akit erre a szervezeti és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az
intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak.
A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:
jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében
•

óvodai jogviszonnyal

•

az

intézmény

és

más

személyek

közötti

szerződések

megkötésével,

módosításával és felbontásával,
•

munkáltatói jogkörrel összefüggésben;

•

az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos
ügyekben

•

települési önkormányzatokkal való ügyintézés során

•

állami szervek, hatóságok és bíróság előtt

•

az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt

•

intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során

•

a

nevelési-oktatási

intézményben

működő

egyeztető

fórumokkal,

így

a

nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, az
óvodaszékkel, az intézményi tanáccsal,
•

más

köznevelési

intézményekkel,

szakmai

szervezetekkel,

nemzetiségi

önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt
gazdasági és civil szervezetekkel
•

az intézmény belső és külső partnereivel

•

megyei, helyi gazdasági kamarával

•

az intézmény székhelye szerinti egyházakkal

•

munkavállalói érdekképviseleti szervekkel

Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az
óvodavezető vagy annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után).
Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről,
annak szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.
Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti
joggal rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény vezetője és
valamelyik magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását
kell érteni.
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7. A HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSÁRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
7.1.

Az intézményvezető feladat-és hatásköréből leadott feladat-és

hatáskörök
•

A munkavégzés ellenőrzése.

•

Az ügyeletek és a helyettesítések elrendelése.

•

Az óvodai dokumentumok elkészítése.

•

A statisztikák elkészítése.

•

A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk
szakszerű megszervezése és ellenőrzése.

•

Javaslattétel a pedagógusok továbbképzésére.

•

Az

óvoda

közvetlen

és

közvetett

partnereivel

való

kapcsolattartás,

együttműködés.
•

Személyi anyagok kezelése.

Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében a vezető helyettes teljes körű
beszámolási kötelezettség terheli.

7.2.

A nevelőtestület feladat- és hatáskörének átruházása

A nevelőtestület a számára biztosított feladat- és hatáskörök közül nem ruházhatja át
döntési jogkörét a pedagógiai program, a házirend és a szervezeti és működési
szabályzat esetében. A szakmai munkaközösségekre ruházza át döntési jogkörét:
•

az

óvoda

munkáját

átfogó

elemzések,

értékelések,

beszámolók

egyes

munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról;
•

az

óvoda

éves

munkatervének

munkaközösségeket

érintő

részeinek

elfogadásáról;
•
A

a továbbképzési program elfogadásáról.

nevelőtestület

döntéséit

és

határozatait

általában

–a

jogszabályokban

meghatározottak kivételével- nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai
közül.

A

szavazatok

egyenlősége

esetén

az

óvodavezető

szavazata

dönt.

A

nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét a kijelölt pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet
az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai közül két
hitelesítő írja alá.
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8. A PEDAGÓGUSOK PEDAGÓGIAI ÉS ADMINISZTRATÍV
FELADATAI
A pedagógusok általános pedagógiai és adminisztratív feladatait a nemzeti köznevelési
törvényben

szereplő

előírások,

az

óvoda

pedagógiai

programjából

következő

tevékenységek, a házirend ide vonatkozó előírásai határozzák meg.

9. A MŰKÖDÉS RENDJE
9.1.

A vezetők helyettesítési és benntartózkodási rendje

Az óvodavezető távolléte alatt a vezető helyettes az intézmény felelős vezetője.

Az óvodavezető tartós távolléte esetén a vezető helyettes helyettesíti. Amennyiben ez
a helyettesítési rend nem tartható, akkor a helyettesítendő vezető írásban bíz meg egy
felelőst, lehetőleg a munkaközösség vezetők közül.
A nyári időszakban azokra a munkanapokra, amikor az óvoda nyitva tart, az
óvodavezető írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a hirdető
táblán, valamint közzé teszi az óvoda honlapján. Ez az előírás vonatkozik a nyári
ügyeleti napokra is.
Az óvodavezető és vezető helyettes a nevelési évre megállapított heti beosztás szerint
tartózkodnak az óvodában. A beosztás az óvoda nyitásától a zárásig tartalmazza a
vezetők beosztását. A beosztást ki kell függeszteni az óvoda titkárságán, a
nevelőtestületi szobában.

9.2.

A nevelési év helyi rendje

A tanév rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét,
programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben az
érdekelt közösségek véleményének meghallgatásával.
Az óvodai munkaterv elkészítésének határideje: minden év szeptember 15-e.
Az óvodai munkaterv elkészítéséhez is szükséges munkaközösségi tervek elkészítési
határideje: minden év szeptember 15-e.
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Az óvodai munkaterv tartalmazza az óvodai ünnepélyek, értekezletek időpontjait, a
nevelés

nélküli

munkanapok

időpontját

és

a

rendezvények

helyét,

a

szülői

értekezletek, a munkaközösségi munkaterveket, az óvodai felvételi tájékoztatók
időpontjait, a pedagógiai programban előírtak adott nevelési évre vonatkozó aktuális
feladatait, a bemutató órák rendjét. A munkatervet az óvodapedagógusok által
hozzáférhető helyen ki kell függeszteni és az óvoda honlapján közzé kell tenni.

9.3.

Az intézmény nyitva tartása

Az óvoda épülete 6

30

tól 17 óráig tart nyitva. Ettől való eltérést eseti kérések alapján

az intézményvezető engedélyezhet. Szombaton és vasárnap, illetve nyári zárás alatt
nyitva tartás csak az intézmény vezetője által engedélyezett programok időtartamára
lehetséges. Az intézményt egyébként zárva kell tartani.

9.4.

A

gyermekek

és

a

pedagógusok

benntartózkodási

rendje,

munkaideje
Gyermekek
Az óvoda épülete hétfőtől péntekig 6

30

tól 17 óráig tart nyitva.

A gyermekek felügyeletét, óvodai ellátását az intézmény 6
Reggel

6

30

30

tól 17 óráig biztosítja.

órától 7-ig, illetve délután 16 órától-17 óráig összevont csoportban

történik a gyermekek óvodai ellátása.
A gyermekek óvodában tartózkodására vonatkozó szabályokat a házirend rögzíti. Az
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje
alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik.
Az intézményt szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon - az intézmény
vezetője által engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. A szokásos
nyitvatartási rendtől való eltérésre esetenként az intézmény vezetője adhat engedélyt
írásbeli kérelem alapján.
Az óvoda a nyári szünetben az éves munkatervben meghatározott rend szerint tart
nyitva.
A

nevelés

nélküli

munkanapok

tervezett

időpontját

szintén

a

munkatervben

határozzuk meg.
Pedagógusok
Az óvodapedagógusok jogait és kötelességeit a Nemzeti Köznevelési törvény rögzíti.
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Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az

óvodapedagógusok

munkarendjét

a

munkaköri

leírások

szabályozzák.

Az

óvodapedagógus az óvodában az óvodavezető által készített beosztás szerint
tartózkodik.
Az

óvodapedagógus

az

aznapi

feladatokra

felkészülten

köteles

az

óvodában

megjelenni, az aznapi munkába állása előtt 10 perccel. Rendszeres késés fegyelmi
intézkedést von maga után. A munkából való rendkívüli távolmaradását, és annak
okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel hét óráig köteles
jelenteni, hogy helyettesítéséről gondoskodhassanak.
Munkaidő beosztás:
Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
Munkaidejét és a gyermekek között eltöltendő kötelező óraszámát a mindenkor
érvényben lévő jogszabályok alapján határozza meg az intézmény vezetője. A heti
munkaideje 40 óra, közvetlenül a gyermekek nevelésére fordítandó idő 32 óra.
A kötelező órán felüli időt az adminisztrációs munka elvégzése, a tevékenységekre
való felkészülés, a gyermekekkel kapcsolatos feladatok ellátása (pl.: családlátogatás,
fogadóóra stb), rendezvényeken való részvételre fordítandó, ill. ügyintézésre óvoda
érdekében.
A pedagógusok munkaidejükről naprakész munkaidő-nyilvántartást vezetnek. Az
óvoda vezetője határozza meg, hogy a munkaidő óvodai foglalkozásokkal le nem
kötött részében (8 órából 4 órát) melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak
a nevelési intézményben kell eltölteni. Erről a pedagógus szóbeli/írásbeli értesítést
kap.
A feladatok meghatározásának elve az arányos és egyenletes feladatelosztás a
nevelőtestület tagjai között. A munkaidő ebben a részében ellátandó feladatok
különösen:
•

az óvodai tevékenységekre való felkészülés;

•

a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentumok vezetése (Fejlődési
Napló);

•

tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok;

•

a pótlékkal elismert feladatok (munkaközösség-vezetői) ellátása;

•

az gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása;

•

szülői értekezletek, fogadóórák megtartása;

•

részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken;

•

részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken;
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•

óvodai kirándulások, óvodai ünnepségek és rendezvények megszervezése;

•

részvétel a munkaközösségi értekezleteken;

•

nevelés nélküli munkanapon az óvodavezető által elrendelt szakmai jellegű
munkavégzés;

•

részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében;

•

óvodai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés;

•

csoportszobák rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

•

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és a helyettesítési rendet a
vezető óvónő állapítja meg.

•

A

csoportnaplót

az

óvónő

a

csoportjában

tartja,

hogy

a

helyettesítés

megoldható legyen.
•

A

PP

által

előírt

intézményi

szintű

rendezvényeken,

ünnepélyeken

a

pedagógusok jelenléte kötelező az alkalomhoz illő ruhában.
•

A óvoda összes munkatársnak joga van a saját vallásának gyakorlására,
amennyiben az nem ütközik a keresztény ideológiával.

Betegség, hiányzás esetén a munkakezdés előtt telefonálni kell a titkárságra. Az
iskolatitkár

értesíti

a

hiányzásról

az

ügyeletes

vezetőt,

akik

megszervezik

a

helyettesítést. Az újbóli munkába állást a titkárságon jelezni kell, legkésőbb a
megelőző munkanap 15 óráig.
A nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkarendje:
•

Az óvodai nevelő munkában az óvoda nyugodt légkörének biztosításában
minden területen fontos segítője az óvónőnek.

•

Az egész intézményt érintő ünnepélyeken a pedagógusokkal együtt vesznek
részt.

•

9.5.

Feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza.

Óvodai szinten szervezett egyéb foglalkozások

Az óvodában az óvodavezetővel egyeztetve lehet egyéb foglalkozásokat tartani, a
szülők igényeinek figyelembe vételével, a munkatervben rögzítettek szerint (pl.
néptánc, báb, ovifoci, stb). Az egyéb foglalkozásokon óvodapedagógus is részt vesz.
Kirándulások
•

Az óvodapedagógusok a nevelési terv teljesülése, a nevelőmunka elősegítése
érdekében, csoportjaik számára kirándulást szervezhetnek.

•

A kirándulás tervezett helyét, idejét, az
tervükben rögzítik.
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óvodapedagógusok a

nevelési

•

A kirándulás tervét a munkatervben meghatározott időpontig, illetve a
kirándulás megkezdése előtt minimum 1 héttel az óvodapedagógus az óvoda
vezetőjének leadja.

Egyéb rendezvények
Az intézményben bármilyen rendezvényt csak az óvodavezető előzetes engedélyével
lehet szervezni. A rendezvény ideje alatt a felügyeletről, az épület állagmegóvásáról a
rendezvény szervezője gondoskodik, azért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.

9.6.

Az

óvodai

ünnepek,

hagyományok

ápolásával

kapcsolatos

feladatok
Az óvoda hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az óvoda
hírnevének megőrzése, öregbítése az óvodaközösségnek joga és kötelessége.
A vendégek meghívásáról – a nevelőtestület javaslata alapján – az óvodavezető dönt.
Az egyházi és a gyermek számára már felfogható ünnepek a gyermekek, családok,
Egyházhoz való kapcsolódását, nemzeti identitástudatát és hazaszeretetét mélyíti. Az
egyéb helyi hagyományok ápolása a közösségi élet formálását szolgálják. A felelős
közös cselekvés a gyermekeket és családjaikat az egymás iránti tiszteletre neveli.
Az intézmény hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik.
A mindennapi életbe beépülő hagyományaink:
•

egyházi ünnepeink

•

a gyermekeink életéhez kapcsolódó ünnepeink, hagyományaink, programjaink

•

magyar néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek

•

a természettel szorosan összefüggő ünnepek

•

nemzeti ünnepeink.

9.7.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje

A munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának
célja, hogy:
•

biztosítsa a vezetőknek a megfelelő mennyiségű, és minőségű információt,
segítse a vezetői irányítást, a döntések megalapozását,

•

jelezze az alkalmazottaknak és a vezetőknek a pedagógiai, gazdasági és jogi
követelményektől való eltérést,

•

megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet,

•

tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat,
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•

biztosítsa az

intézmény

pedagógiai, gazdasági, pénzügyi

és munkaügyi

előírások szerinti működését,
•

vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosságot.

A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, s hatékony működtetéséért az intézmény
vezetője felelős. Az ellenőrzés éves ütemezését az óvoda munkaterve tartalmazza a
felelősök

megnevezésével.

Ellenőrzést

végez

az

óvoda

egészét

illetően

az

óvodavezető, saját hatáskörében a helyettes és a munkaközösség vezetők.
Átfogó az ellenőrzés, ha az adott tevékenység egészére irányul, áttekintő módon
értékeli a pedagógiai feladatok végrehajtását, azok összhangját.
A célellenőrzés: egy adott részfeladat, s azon belül egy vagy több meghatározott
probléma feltárására irányuló eseti jellegű vizsgálat.
A témaellenőrzés: azonos időben, több érintettnél ugyanarra a témára irányuló,
összehangolt

összehasonlító

vizsgálat.

Célja

az

általánosítható

következtetések

levonása az intézkedések érdekében.
Utóellenőrzés:

egy

korábban

lefolytatott

ellenőrzés

alapján

tett

intézkedések

végrehajtására, az eredmények felülvizsgálatára irányul.
Az óvodavezető rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet. Kérheti a rendkívüli ellenőrzés
megtartását a szakmai munkaközösség és a szülői közösség is.
Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző ismerteti az érintett pedagógussal,
munkaközösség-vezetővel,
esetlegesen

feltárt

hibák,

illetve

a

munkaközösséggel.

hiányosságok

kiküszöbölésére,

Az

értékeléshez

pótlására

az

vonatkozó

határidős feladat vagy utasítás is kapcsolódik. Az általánosítható tapasztalatok
összegzésére nevelőtestületi, vagy munkaközösségi értekezleten kerül sor.
A pedagógiai ellenőrzés területei:
•

A pedagógiai tevékenység területén kiemelkedő ellenőrzési feladatok:

•

a pedagógiai program feladatainak végrehajtása,

•

a munkatervi feladatok határidős megvalósítása,

•

a nevelés tartalmának, színvonalának viszonyítása a követelményekhez,

•

a pedagógusok szakmai és módszertani munkájának vizsgálata,

•

valamennyi dolgozó munkafegyelmének ellenőrzése,

•

a gyermekek képességeinek magatartásának és szorgalmának felmérése,
értékelése,

•

a törzskönyvek, csoport - , mulasztási - , és fejlesztési naplók folyamatos,
szabályszerű vezetésének ellenőrzése,

•

a túlórák, helyettesítések pontos megállapítása,
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•

a szakmai felszerelések, foglalkoztató termek berendezéseinek szabályszerű
használata,

•

a gyermekek egészség- és balesetvédelmi oktatása,

•

a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása,

Értékelő (realizáló) megbeszélés
Az

ellenőrzési

jelentés

leadását

követő

héten

értékelő

megbeszélésen

kell

megállapítani a vizsgálat tapasztalatait. A feltárt hiányosságokat, és a kedvező
tapasztalatokat is célszerű bemutatni és értékelni. Az értékelő megbeszélésen mindig
rá kell mutatni.
•

a hibák és a mulasztások jellegére,

•

a rendszerbeli okokra,

•

az előidéző körülményekre,

•

a felelős személyekre.

A megállapított hiányosságok megszüntetésére, a megállapítások hasznosítására, az
ellenőrzött tevékenység javítására vonatkozó intézkedési javaslatokat is az értékelő
megbeszélésen egyeztetik.
Az értékelő megbeszélésen részt vesznek: az ellenőrzést végző személyek, az
ellenőrzött terület felelős vezetője, és az intézményvezető által kijelölt személyek.
Az ellenőrzést követő intézkedések
Az értékelő megbeszélés után a szükséges szóbeli vagy írásbeli intézkedéseket a
vezető köteles elvégezni.
Intézkedik:
•

a hibák, hiányosságok javításáról,

•

a káros következmények ellensúlyozásáról,

•

a megelőzés feltételeinek biztosításáról,

•

az érintett kollégák tájékoztatásáról,

•

a felelősség vizsgálatáról, annak módjáról,

•

a kedvező tapasztalatok alapján a megfelelő elismeréséről.

Kirívó szabálytalanság vagy hiányosság esetén az intézmény vezetője rendeli el a
szükségesnek ítélt intézkedéseket, az esetleges fegyelmi eljárást.
Belső ellenőrzésre jogosultak az óvodavezető, a vezető helyettes és munkaközösség
vezetők, óvodavezető által megbízott óvodapedagógus.
Az intézményvezető ellenőrző tevékenysége
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Az egyszemélyes felelős vezető a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési joga mindenre
kiterjed:

az

összes

alkalmazottra,

munkavégzésükre,

és

a

teljes

intézményi

működésre. Az intézményvezető ellenőrzési feladatai:
•

biztosítja ellenőrzési rendszert: a tárgyi- és személyi feltételeket,

•

határidőket ad az éves ellenőrzési ütemterv és az ellenőrzési programok
összeállítására,

•

megköveteli a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését,

•

megtartja (megtartatja) az értékelő megbeszéléseket,

•

elrendeli az ellenőrzéseket, a számonkérést, az intézkedéseket.

Vezető helyettes hatásköri ellenőrzése
A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység szerves része. A vezetők alapvető
feladata a beosztott alkalmazottak munkájának és a területnek a folyamatos
ellenőrzése. A vezetői ellenőrzés az intézmény hierarchikus felépítésének megfelelően
megosztottan történik.
Az óvodavezető, a vezető helyettes, és a munkaközösség vezetők ellenőrzéseinek le
kell fedniük a teljes intézményi működést! A vezetők hatáskörét és ellenőrzési körét
munkaköri leírásuk tartalmazza.
A vezetői ellenőrzés kiemelt vizsgálati területei:
•

a hatályos jogszabályok,: belső szabályzatok előírásainak betartása,

•

a felsőbb vezetői utasítások, döntések, intézkedések végrehajtása,

•

tanügy-igazgatási, szaktantárgyi, módszertani, statisztikai, számviteli és egyéb
belső végrehajtási utasítások megtartása,

Az

•

a határidős feladatok teljesítése,

•

az alkalmazottak munkavégzésének színvonala, pontossága,

•

utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési jogkörök gyakorlása,

óvodavezető

határozott

időre,

vagy

egyszeri

alkalomra

szólóan

kereset

kiegészítéssel ismerheti el a kiváló teljesítményt, az átmeneti többletfeladatok
ellátását,

továbbá

a

teljesítményértékelés

eredményét

az

alábbi

szempontok

figyelembevételével:
•
•
•
•
•
•
•
•

tanulási tervek készítése a helyi program alapján
olyan folyamatos pedagógiai tevékenység, amely túlnő a csoportkereteken
pályázatírás
publikálás
bemutatók tartása
új módszerek, ötletek kipróbálása, megvalósítása, továbbadása
belső ellenőrzések tapasztalatai
óvodapedagógusi tevékenységével emeli és erősíti az óvoda elismertségét
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•
•
A

pályakezdők szakmai segítése
olyan munkában való részvétel, amely nem kapcsolódik a munkaköréhez
kereset

kiegészítés

mértékéről

az

óvodavezető

dönt.

A

döntés-előkészítés

folyamatában kikéri az óvodavezető-helyettes, a szakmai munkaközösség vezetője és
a KT elnökének véleményét.

9.8.
Az

Intézményi védő, óvó előírások
intézményben

a

nyitvatartási

időben

csak

óvodapedagógusi

felügyelettel

tartózkodhat a gyermekek.
Az óvoda minden gyermeke számára biztosítja a biztonságos körülmények között és
egészséges környezetben történő gondozást, nevelést, a játékidő, pihenőidő, szabad
mozgás, étkezési lehetőség beiktatásával, életkorának és fejlettségének megfelelő
alakításával. Védelmet biztosít számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
Az

intézmény

gyermekek

minden

részére

az

dolgozójának alapvető feladatai
egészségük,

testi

épségük

közé tartozik, hogy a

megőrzéséhez

szükséges

ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy
ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Az intézményben a balesetbiztonság szem előtt tartásával választjuk ki a berendezési
tárgyakat, sporteszközöket, játékokat. Használatuk és elhelyezésük során kiemelt
szempont a megfelelő, megelőző magatartási formák kialakítása.
Az intézmény minden dolgozója a nevelési év elején tűz- és balesetvédelmi
oktatásban részesül, melyet az intézmény tűz- és balesetvédelmi felelőse tart. Erről
jegyzőkönyv készül. Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania a tűz- és
balesetvédelmi előírásokat. Az intézményben és annak 5 méteres körzetében
dohányozni és szeszes italt fogyasztani tilos.

9.9.

A rendkívüli események esetén szükséges teendők

Az intézkedések azokra az eseményekre vonatkoznak, amelyek természeti, technikai,
társadalmi, egészségügyi eredetűek, vagy egyéb más események, ha azok várható,
vagy valós következményeire nézve rendkívülinek tekinthetők.
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Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre
nem látható eseményt, amely a nevelő-oktató munka szokásos menetét akadályozza,
illetve az óvoda gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az
intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül:
•

a természeti katasztrófa,

•

a tűz,

•

a robbantással történő fenyegetés.

Amennyiben az intézmény bármely gyermekének vagy dolgozójának az óvoda
épületét, vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli
eseményre

utaló

tény

jut

a

tudomására,

köteles

azt

azonnal

közölni

az

intézményvezetővel, illetve valamely intézkedésre jogosult felelőssel.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
•

a fenntartót,

•

tűz esetén a tűzoltóságot,

•

robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,

•

személyi sérülés esetén a mentőket,

•

egyéb

esetekben

az

esemény jellegének

megfelelő rendvédelmi, illetve

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja
A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult
felelős a tűz- és bombariadó tervben található kiürítési terv alapján kell elhagyniuk.
Az óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett
épület kiürítésével (a felelős dolgozó kijelölésével) gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:
•

A kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról

•

A közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról

•

A vízszerzési helyek szabaddá tételéről

•

Az elsősegélynyújtás megszervezéséről

•

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság,
tűzszerészek) fogadásáról

Az

épületbe

érkező

intézményvezetőnek

rendvédelmi,

vagy

az

általa

katasztrófaelhárító
kijelölt

dolgozónak

szerv

tájékoztatnia

alábbiakról:
•

A rendkívüli események kezdete óta lezajlott történtekről

•

A veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról
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vezetőjét
kell

az
az

•

Az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről)

•

A közmű (víz-, gáz-, elektromos-, stb.) vezetékek helyéről

•

Az épületben tartózkodó személyek létszámáról

•

Az épület kiürítéséről

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezett vezetőjének
utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani.
Az óvoda az óvodavezető által kiadott „Honvédelmi intézkedési terv” című
dokumentumban határozza meg a különleges jogrend esetén szükséges
teendőket, óvó-védő rendszabályokat.
Gyermekbalesettel kapcsolatos intézkedések:
A gyermek felügyeletét ellátó óvodapedagógusnak a gyermeket ért bármilyen baleset,
sérülés,

vagy

rosszullét

esetén

haladéktalanul

meg

kell

tennie

a

következő

intézkedéseket:
•

a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell
hívnia, a szülőt értesítenie kell,

•

a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell
szüntetnie,

•

minden gyermekbalesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az
intézmény vezetőjének.

E

feladatok

ellátásában

a

gyermekbaleset

színhelyén

jelenlévő

többi

óvodapedagógusnak is részt kell vennie.
A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel
csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben
mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia
az orvosi segítséget.
Az intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az intézmény vezetőjének ki
kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy
hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell
állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a
szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
Az intézményben bekövetkezett gyermekbaleseteket nyilván kell tartani.
A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell
vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és
szervezési okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a
minisztérium

üzemeltetésében

lévő

elektronikus
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jegyzőkönyvvezető

rendszer

segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg
nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az
elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de
legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak.
Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú
jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát az
intézményében meg kell őrizni.
Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás
határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.
Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt az intézmény a rendelkezésre álló
adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal
bejelenti az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább
középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
Súlyos az a gyermekbaleset, amely
•

a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől
számított kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a
balesettel összefüggésben életét vesztette),

•

valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű
károsodását,

•

a

gyermek

orvosi

vélemény

szerint

életveszélyes

sérülését,

egészségkárosodását,
•

a gyermek súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja
nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),

•

a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását,
vagy agyi károsodását okozza.

Biztosítjuk, hogy a szülői szervezet képviselője részt vegyen a gyermekbaleset
kivizsgálásában.
Minden gyermekbalesetet követően megtesszük a szükséges intézkedést a hasonló
esetek megelőzésére.

9.10. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem
állnak jogviszonyban az óvodával
Az óvoda a zavartalan működés, a vagyonvédelem, valamint a gyermekek, és
alkalmazottainak biztonsága érdekében szabályozza a belépés és benntartózkodás
rendjét mindazon személyek esetében, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával.
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Az óvodába érkező idegeneket az óvodatitkár fogadja. Hétvégén, ünnepnapokon és
nyári zárás ideje alatt (a kijelölt ügyeleti napot kivéve), csak az intézmény
vezetőjének külön írásos engedélyével lehet idegeneknek az intézmény területén
tartózkodnia.

Az óvodában való tartózkodás szabályai:
•

Az intézménybe lépő idegenek, vendégek csak a belépéskor megjelölt helyen,
személynél tartózkodhatnak.

•

A csoportélet látogatására az óvodavezető engedélyével kerülhet sor, a
csoportélet lényeges zavarása nélkül.

•

A szülők, vendégek fogadása egy adott rendezvény, program esetén az erre
kijelölt teremben, vagy az ünnepély helyszínén történik.

•

Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek, javítási, karbantartási
munkát végző szakemberek) esetében gondoskodni kell arról, hogy lehetőség
szerint ne zavarják meg az nevelőmunka rendjét.

•

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend vonatkozó előírásainak
megismerése és megtartása mindazoknak is kötelessége, akik kapcsolatba
kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatai megvalósításában, illetve
igénybe veszik, használják helyiségeit.

Óvodai szociális segítő tevékenységet ellátó szakember
• Feladata: az óvodai szociális munka a Kurca-parti Óvodába járó gyermeknek,
a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt
támogatást azáltal, hogy egyéni, csoportos, közösségi formában segíti:
• a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéséhez
óvodai kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
• a

gyermek

óvodai

jogviszony

kötelezettségeinek

teljesítését

akadályozó

tényezők feltárását és megoldását
• a gyermek családját, a gyermek óvodai életét érintő kérdésekben, valamint
nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus
feloldásában
• kiemelt fontossággal végzi a prevenciós és fejlesztő tevékenységeket (pl.
mesecsoport, szituációs játék stb. )
• csoportos klubfoglalkozások, a társas kapcsolatok erősítése, az óvodai bullyng,
kirekesztés megszüntetése, érzékenyítő foglalkozások, agresszió kezelése,
kizárása
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• köteles írásban tájékoztatni a család – és gyermekjóléti központ vezetőjét
arról, hogy milyen munkarendben és hol látja el segítői feladatát, mikor tart
ügyeletet a megállapodás alapján ellátandó köznevelési intézményekben.
Hatáskör:
• kiterjed az egyénekkel, családokkal, csoportokkal, közösséggel végzett szociális
munkára, az együttműködési megállapodás megkötésére
• a központ speciális szolgáltatásainak közvetítésére,
• a gyermekkel, szülővel, pedagógussal és a jelzőrendszer tagjaival való
kapcsolattartásra
Felelős:
• az általa biztosított szolgáltatások szakmai színvonaláért, a kliensekkel végzett
esettmunkáért,
• az általa szerveztet egyéni, csoportos, közösségi foglalkozások, rendezvények
szakmai színvonaláért
• a családlátogatás során tett intézkedéseiért, magatartásáért
• az általa vezetett adminisztráció pontosságáért, hitelességért,
• a munkájára vonatkozó jogszabályok, intézményi szabályzók, munkavédelmi
előírások betartásáért,
• az általa használt eszközök megóvásáért,
• az általa átvett értékekért teljes anyagi felelősséggel tartozik,
• az

intézmény

jó

hírnevének

megőrzéséért,

az

intézmény

valamennyi

munkatársával való jó kapcsolat kialakításáé

9.11. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága
Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (szülő, valamint az
óvoda alkalmazottai) megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az óvoda
honlapján, a „Dokumentumok” menü pont alatt. Ezen kívül a Pedagógiai Program, a
Házirend és az Szervezeti és Működési Szabályzat egy-egy nyomtatott példánya
megtalálható a fenntartónál, az óvoda titkárságán. Az óvoda Alapító okiratának
nyomtatott változata az óvoda titkárságán található. Az alapító okirat az Oktatási
Hivatal honlapján is hozzáférhető.
A Házirend egy példányát a szülőknek az óvodába történő beiratkozáskor átadjuk
(vagy elektronikus úton), valamint a Házirend legfontosabb szabályait tartalmazó
kivonatot nyomtatott formában is kézhez kapják.
Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek az
óvodavezetőtől előzetesen egyeztetett időpontban.
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Intézményi közzétételi lista
Az intézményi közzétételi lista elérhető az intézmény honlapján.
Az intézményi közzétételi lista tartalmazza
•

a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

•

a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett csoportok
számát,

•

a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos –
nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását,
idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait,
egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

•

a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv
alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjait,

•

a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával,

•

a

szervezeti

és

működési

szabályzatot,

a

házirendet

és

a

pedagógiai

programot,
•

az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a
dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai
csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.

10. . A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
10.1. A belső kapcsolattartás rendje
Gyermek közösség
Az óvónők törekedjenek arra, hogy a gyermekekben kialakuljon és növekedjék
egymás feltétlen elfogadása, a másik, a másság tisztelete és a keresztény felebaráti
szeretet.

A

pedagógusok

találjanak

alkalmat

arra,

hogy

a

csoportok

közös

programokon is rész vegyenek.
Alkalmazotti közösség
A nevelőtestület tagjai alkotó módon együttműködnek a nevelőmunka fejlesztésében,
a nevelőtestületi egység kialakításában
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Az óvónők nevelő munkával kapcsolatos megbízásának elvei: a távolevő óvónő
helyettesítését a testület tagjai egyenlő arányban végezzék, az óvoda érdekének és az
egyéni érdeklődésnek megfelelően.
A technikai dolgozók feladatai. A munkaköri leírásokban tételesen felsorolva.
A szülők közössége
A

keresztény

nevelés

érdekében,

az

óvoda

és

a

család

összehangoltabb,

eredményesebb munkája érdekében a szülők részére legyenek vallásos pedagógiai
előadások, megbeszélések, kötetlen együttlétek.
A

szülő

tekintse

magáénak

az

óvodát,

és

vegyen

részt

annak

gyakorlati

karbantartásában és fejlesztésében. A szülők hozzanak létre közösséget az óvoda
munkájának segítésére a gyermekek eredményesebb nevelése érdekében, és a szülői
jogok érvényesítésére.
Szülői jogok
A szülőt megilleti a nevelési és oktatási intézmény szabad választásának joga.
Gyermeke

adottságainak,

képességeinek,

érdeklődésének,

és

saját

világnézeti

meggyőződésének megfelelően választhat közoktatási intézményt.
A szülő joga, hogy.
•

Igényelje, kezdeményezze:
−

•

−

családos foglalkozások szervezését,

−

a vallás- és erkölcsi nevelést.

Megismerje.
−

a pedagógiai programot,

−

az SZMSZ –t, a házirendet,

−

A szülői szervezet, óvodaszék SZMSZ-t

−
•

•

a tárgyilagos ismeretközvetítést,

gyermeke fejlődésének jellemzőit, értékelését,

Részt vegyen:
−

a szülői szervezet munkájában

−

a szülői képviselők megválasztásában,

−

az érdekeit érintő döntések meghozatalában,

−

az óvoda nevelési munkájában,

Írásbeli javaslatot tegyen, és arra 30 napon belül érdemi választ kapjon.

Szülők kötelességei
A szülői (gondviselői) kötelességek:
•

Gondoskodjék utódjáról, biztosítsa gyermeke:
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•

−

testi, értelmi, érzelmi, vallás - erkölcsi fejlődésének feltételeit,

−

nevelését, tankötelezettségének teljesítését.

Figyelje és segítse gyermeke:
−

személyiségének sokoldalú fejlődéséért,

−

közösségbe illeszkedését: a házirend betartásával.

•

Kapcsolatot tartson rendszeresen gyermeke pedagógusaival,

•

Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, dolgozóinak jogait, emberi
méltóságát.

•

Intézkedjen gyermeke jogai érdekében.

Szülők szóbeli tájékoztatása
Az óvoda a gyermekekről a nevelési során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A
szóbeli tájékoztatás csoportos, vagy egyéni. A szülők csoportos tájékoztatása a szülői
értekezlet, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik.
Szülői értekezletek rendje:
A csoportok szülői közössége számára az intézmény nevelési évenként legalább 3 szor a munkatervben
óvodapedagógus

rögzített időpontú, rendes szülői

vezetésével.

Rendkívüli

szülői

értekezletet tart

értekezletet

hívhat

össze

az
az

intézményvezető, az óvodapedagógus és a szülői szervezet a közösség problémáinak
megoldására.
A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a nevelési év rendjéről,
feladatairól. Ekkor be kell bemutatni a csoportban nevelő új pedagógusokat!
Szülői fogadóórák rendje:
A pedagógusok a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a gyermekekről a
szülők számára. Ha a gondviselő a csoportos óvónők, vagy az intézményvezető által
kezdeményezett fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával,
telefonon vagy írásban időpontot egyeztet az érintett pedagógussal.
Szülők írásbeli tájékoztatása
Az intézmény a gyermekekről szülői igény szerint (max. félévente) tájékoztatást ad a
Fejlődési

Naplóban

rögzített

fejlődéséről

elkészítésével.
A szülőkkel való kapcsolattartás módjai:
•

családlátogatás

•

szülői értekezlet

•

nyílt napok
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Pedagógiai

vélemény

dokumentum

•

fogadó órák

•

közös kirándulások

•

közös családi délutánok

•

hitéleti programok

Az intézmény célul tűzi ki, hogy a különböző programok szervezésében segítse a szülő
–

gyermek

kapcsolat

elmélyülését

/pl.

játszó

délután,

közös

kirándulások

a

gyermekekkel és a szülőkkel, gyermeknap,jeles nap stb./
Az óvodavezető és az egyes belső szervezetek közötti kapcsolattartás megvalósul:
•

a mindennapos szóbeli kapcsolattartás formájában;

•

a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezleteken;

•

az alkalmanként egy adott téma megvitatására összehívott vezetői és kibővített
vezetői megbeszéléseken;

•

az óvodavezető és a helyettes munkanapokon történő meghatározott rend
szerinti benntartózkodása során;

•

az

óvodai

munkatervben

szereplő

nevelőtestületi

értekezleteken,

rendezvényeken.

10.2. Az óvoda külső kapcsolati, a kapcsolattartás rendje
Intézményünk,

a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi

és szociális ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben, rendszeres
kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, cégekkel.

Bölcsőde
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője és megbízott pedagógus.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek óvodai beilleszkedésének segítése a bölcsődeóvoda átmenet megkönnyítésével.
A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum.
Gyakoriság: látogatás nevelési évenként az óvodai jelentkezés előtt, illetve nevelési
évenként a beszoktatást követően, fórum évente minimum egy alkalommal.

Iskola
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője és a megbízott pedagógus.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda-iskola
átmenet megkönnyítésével.
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A kapcsolat formája:kölcsönös látogatás, szakmai fórum.
Gyakoriság: pedagógusok látogatása az iskolai beiratkozás előtt, illetve nevelési
évenként az első félévet követően, szakmai rendezvényeken való rendszeres
részvétel.
Az óvoda orvosával, védőnőjével, egészségügyi szűrést végző szervekkel.
A feladatellátásra szóló megállapodást a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat jogosult
megkötni.
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője és a megbízott pedagógus
A kapcsolat tartalma: a gyermekek egészségügyi szűrése, az általános belgyógyászati
vizsgálaton túl fogászati és hallásvizsgálat, látásvizsgálat.
A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre.
Orvosi beavatkozás - kezelés - csak is a szülő előzetes értesítése és beleegyezése
után történhet. Kivétel a baleseti elsősegélynyújtás.

Az alkalmazottak alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltatás tekintetében a
munkába állás előtti orvosi vizsgálatra és az időszakos orvosi vizsgálatra történő
beutalás az óvodavezető kötelessége, a vizsgálaton való részvétel az alkalmazottra
nézve kötelező.
Szakértői Bizottság
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője, illetve egyeztetést követően a pedagógus.
A kapcsolat tartalma:

a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a

beiskolázás segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben.
A kapcsolat formája:

vizsgálat

kérése,

kölcsönös

tájékoztatás,

esetmegbeszélés, konzultáció, szülői értekezleten való részvétel.
Gyakoriság:

nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve az óvónők

jelzése alapján szükség szerint.
Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal
Kapcsolattartó:óvodavezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmifelelős.
A kapcsolat tartalma:

a

gyermekek

veszélyeztetettségének

csökkentése és megszüntetése, esélyegyenlőség biztosítása.
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megelőzése,

A kapcsolat formája:
ha

a

gyermeket

Az intézmény segítséget kér a Gyermekjóléti Szolgálattól,
veszélyeztető

okokat

pedagógiai

eszközökkel

nem

tudja

megszüntetni, valamint minden olyan esetben, amikor a gyermekközösség védelme
miatt ez indokolt. A Gyermekjóléti Szolgálat értesítése - ha az óvoda a szolgálat
beavatkozását szükségesnek látja.
Pedagógiai Intézetek
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője, illetve a vezető helyettes
A kapcsolattartalma:

a pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése,

valamint szaktanácsadói szakmai segítés.
A kapcsolat formája:

továbbképzések,

konferenciák,

konzultációk,

szaktanácsadói hospitálás, szaktanácsadói javaslat
Gyakoriság:

nevelési évenként 2 alkalommal szaktanácsadói látogatás.

Fenntartó
Kapcsolattartó: óvodavezető
A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói
elvárásoknak való megfelelés, illetve az intézmény érdekeinek képviselete.
A

kapcsolattartás

formája:

vezetői

értekezletek,

rendezvények,

központi

ünnepségeken való intézményi képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás,
beszámoló írásban.

A kapcsolattartás területei különösen:
•

Az óvoda átszervezése, megszüntetése, tevékenységi körének módosítása,

•

Az óvoda nevével kapcsolatos eljárás alkalmazása,

•

Az óvoda működésének törvényességi ellenőrzése,

•

A magasabb vezető teljesítményértékelése.

Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézményekkel
A kapcsolattartó:az óvoda vezetője, illetve megbízott óvodapedagógus.
A

kapcsolattartalma:színvonalas

gyermek

műsorok,

előadások

szervezése,

lebonyolítása.
A kapcsolat formája:

intézményen

belül,

és

intézményen

programok látogatása a gyermekekkel, illetve ajánlása a szülők felé.
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kívüli

kulturális

Gyakorisága: nevelési évenként, a szülői szervezet véleményének kikérésével.

Sportegyesületekkel, szolgáltatókkal, szakemberekkel
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője, megbízott óvodapedagógus
A kapcsolattartalma:

az ovis gyermekek életkorának megfelelő mozgás- sport,

művészeti neveléssel kapcsolatos fejlesztési lehetőségek kihasználása.
A kapcsolat formája: mozgás

és

sporttal, művészeti

tevékenységgel

kapcsolatos

óvodán kívüli foglalkozások tartása, melyek szervezése a délelőtti napirendet nem
zavarhatják.
Gyakoriság: együttműködési szerződésben meghatározottak alapján.

Az óvoda szakmai kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére folyamatos
kapcsolatot

tart

a

Kárpát-medencei

szórványmagyarság

Felsősófalva

óvodájával a partnerintézményi kapcsolatok keretein belül.

10.3. Együttműködés a pedagógiai - szakmai ellenőrzés területén
A nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az
Oktatási

Hivatal

irányításával

és a

kormányhivatal

operatív közreműködésével

végrehajtandó pedagógiai-szakmai ellenőrzések során az intézmény vezetősége és
pedagógusai

együttműködnek

az

ellenőrzést

végző

tanfelügyelőkkel.

Az

együttműködés célja, hogy segítse a pedagógusok munkájának ellenőrzését és
értékelését, a vezető munkájának ellenőrzését és értékelését, valamint az intézmény
ellenőrzését és értékelését.

11. ELJÁRÁSRENDEK
11.1. Az

elektronikus

úton

előállított

papíralapú

nyomtatványok

hitelesítésének rendje
Az óvodai dokumentumok közül elektronikus dokumentumnak minősül minden olyan,
amely

csak

elektronikus

dokumentumokon

belül

eszköz

külön

segítségével

szabályok

értelmezhető.

érvényesek

az

Az

elektronikus

elektronikus

okiratnak

minősülő dokumentumokra, valamint az egyéb elektronikus dokumentumokra.
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Elektronikus okiratnak minősül az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott
rendszer

alkalmazásával

elektronikus

úton

előállított

irat.

Ezeket

az

iratokat

elektronikus aláírással kell ellátni, és elektronikusan kell tárolni.
Egyéb dokumentumnak minősül minden elektronikus úton létrehozott dokumentum,
amely nem az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszerben keletkezett.
Az egyéb elektronikus dokumentumokat csak akkor kell elektronikus aláírással ellátni,
ha azt az óvodavezető elrendeli.
Az óvoda az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs
Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított,
hitelesített

és

tárolt

Kormányrendelet
biztonságú

dokumentumrendszert

előírásainak megfelelően.

elektronikus

aláírást

kizárólag

alkalmazza
A

a

rendszerben
az

229/2012.
alkalmazott

óvodavezető

(VIII.28.)
fokozott

alkalmazhatja

a

dokumentumok hitelesítésére.
A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok
hitelesítési rendje:
•

Az utolsó bejegyzést követő sorokat áthúzással kell érvényteleníteni.

•

El kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely
tartalmazza a hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény
hivatalos körbélyegző lenyomatát és „elektronikus nyomtatvány” felirattal kell
ellátni.

•

A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső
lapján, vagy annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol
fel kell tüntetni azt is, hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll. Ez
esetben a hitelesítés szövege:

Hitelesítési záradék
Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll.
Kelt: ................................................
PH
hitelesítő

11.2. Az

elektronikus

úton

előállított,

hitelesített

és

tárolt

dokumentumok kezelési rendje
Az elektronikus okiratnak minősülő, a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok:
•

Az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
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•

Az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések

•

A tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések

•

Az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.

A dokumentumokat a hitelesítés után az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell
tárolni.
Az egyéb elektronikusan megjelenő és a megküldött adatok írásbeli tárolása,
hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az
óvoda informatikai hálózatában egy külön erre a célra létrehozott mappában tároljuk.
A mappához az óvodavezető, a vezető helyettes és az óvodatitkár férhet hozzá.
A mappában tárolt dokumentumokról tanévenként biztonsági másolat készül külső
adathordozóra, elsősorban CD-re. Külön kerülnek mentésre az iktatott elektronikus
dokumentumok és az egyéb dokumentumok. Minden adathordozón egyértelmű felirat
szerepel a tárolt tartalmat illetően. Az iktatott dokumentumokra az iratkezelési
szabályok vonatkoznak, így megőrizni a selejtezés ideéig, vagy a levéltári átadásig kell
az erre a célra szolgáló lemezszekrényben.
A selejtezés az adathordozó törlésével, vagy fizikai megsemmisítésével történik.

11.3. Egyes informatikai eszközök a pedagógusok részére történő
rendelkezésre bocsátásának rendje
Az intézmény pedagógusai

a

nevelői

szobából kölcsönözhetik a munkájukhoz

szükséges informatikai eszközöket a készlet erejéig. A kölcsönözhető állományon túl a
nevelői szobába telepített eszközök is a pedagógusok rendelkezésére állnak.

11.4. A gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére
irányuló eljárásrend
Az óvoda biztosítja a gyermekek számára az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos óvodai ellátás feltételeit.

11.5. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek felügyeletéről, a nevelés
egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről.
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A fenntartó

megállapodást köt a gyermekorvossal, védőnőkkel az orvosi ellátás

érdekében. Az orvos, valamint a védőnő a Megállapodásban megjelölt módon és
rendszerességgel látja el az óvodás gyermekeket. Az óvoda vezetője gondoskodik
arról, hogy az orvos és védőnő munkájához a szükséges feltételeket biztosítsa:
vizsgálati hely, idő, óvónői felügyelet. A védőoltások az óvodában nem adhatók be.
A nevelési év során meghatározott időpontban és szükség szerint gyermekorvos és
védőnő látogatja az óvodákat.
Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását, az óvodát
látogató védőnő látja el:
•

Ellenőrzi, hogy a gyermekek biztonságban és egészséges környezetben
nevelkednek-e.

•

Tisztasági

szűréseket

végez,

kapcsolatot

tart

az

óvodapedagógusokkal.

Elhanyagolás esetén jelez a Gyermekvédelmi szakszolgálat felé. Előzetes
egyeztetés,

felkérés

esetén

részt

vesz

az

óvodai

egészségnevelő

programokban.
Nevelési évenként minden gyermek - a szülő írásbeli beleegyezésével - egy
alkalommal részt vesz:
•

Fogászati,

•

Szemészeti,

•

Hallás

•

Látás vizsgálaton

Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálattal
meghatározott

szabályokat

szigorúan

be

kell

tartani:

fertőtlenítés,

takarítás,

mosogatás és mosás során.
Az óvodát csak teljesen egészséges gyermek látogathatja, a gyermekek esetleges
gyógyszerérzékenységéről,

allergiás

és

más

krónikus

betegségeiről

a

szülő

tájékoztatja a csoportos óvónőt.
Az intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező az évente megtartott foglalkozás
egészségügyi

vizsgálaton

való

részvétel,

munkavédelmi szabályzatban található.
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ennek

szabályozása

az

intézményi

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12.1. A SZMSZ hatálybalépése
A SZMSZ 2019.augusztus 28.napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép hatályba,
és

visszavonásig

érvényes.

A

felülvizsgált

szervezeti

és

működési

szabályzat

hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2018. szeptember 30.napján készített
(előző) SZMSZ.
Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti:

Az

•

a fenntartó

•

az óvodavezető

•

a nevelőtestület

•

a szülői szervezet
intézmény

eredményes

és

hatékony

működéséhez

szükséges

további

rendelkezéseket önálló szabályzatok, intézményvezetői utasítások tartalmazzák. Ezen
szabályzatok, utasítások előírásait az intézmény vezetője a szervezeti és működési
szabályzat változtatása nélkül is módosíthatja.

12.2. A SZMSZ felülvizsgálata
A

SZMSZ

felülvizsgálatára

jogszabályváltozás

esetén,

sor

vagy

kerül
ha

jogszabályi

módosítását

előírás

kezdeményezi

alapján,
az

illetve

intézmény

nevelőtestülete, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az
intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik
megalkotásának szabályaival.

Kelt: Szegvár, 2019.augusztus 28.

Csurka Zoltánné
óvodavezető

P.H.
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12.3. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai

A

Kurca-parti

szabályzatát

a

Óvoda

Szervezeti

szülői

szervezet

és

Működési

2019.

Szabályzatát,

augusztus

28.

az

napján

Adatkezelési

tartott

ülésén

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát
jelen

SZMSZ

felülvizsgálata

során,

az

adatkezelési

szabályzattal

kapcsolatban

gyakorolta.
Kelt: Szegvár, 2019.augusztus 28.
.............................................
szülői szervezet képviselője

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2019.augusztus
28. napján tartott értekezletén elfogadta.

.............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag

12.4. Fenntartói nyilatkozat
Jelen SZMSZ-szel kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
25. § (4) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget
telepítő rendelkezések , miszerint:
- Az óvoda szakmai kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére folyamatos
kapcsolatot

tart

a

Kárpát-medencei

szórványmagyarság

Felsősófalva

óvodájával a partnerintézményi kapcsolatok keretein belül vonatkozásában az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt.
Kelt: Szegvár, 2019.augusztus 28.

............................................
fenntartó képviselője
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MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet - Iratkezelési szabályzat
A szabályzat készítésének célja, tartalma, hatálya
Az

óvodai

,,Iratkezelési

magánlevéltári

anyag

Szabályzat”-

védelméről

a

szóló

közokiratokról,
1995.

évi

a

LXVI.

közlevéltárról
törvény

és

és

a

későbbi

módosításai, valamint a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet alapján készült.
Célja, hogy meghatározza és szabályozza az óvodai ügyvitellel kapcsolatos iratkezelés
rendjét, a feladatokat és végrehajtásuk módját.
A fentiekből következően a szabályzat tartalmazza:
•

az iratkezeléssel kapcsolatos fogalmak meghatározását,

•

a küldemények átvételére, bontására, elosztására;

•

az iratok nyilvántartásba vételére;

•

az iktatóbélyegző, az iktató és mutatókönyv használatára;

•

az ügyiratok intézésére;

•

az irattári kezelésre;

•

az iratok selejtezésére és levéltári átadására vonatkozó előírásokat;

•

az irattári tervet.

A szabályzat hatálya kiterjed az óvoda ügyvitelét folyamatosan ellátó dolgozókra,
valamint az esetenként kijelölt ügyintézőkre.
Az óvodavezető köteles gondoskodni arról, hogy az ,,Iratkezelési Szabályzat” kellő
példányszámban valamennyi érdekelt dolgozó rendelkezésére álljon és arról, hogy a
szabályzat tartalmát a dolgozók megismerjék, s az ügyiratkezelést annak megfelelően
végezzék.
Az iratok nyilvántartásba vétele:
Az érkezett vagy az intézményben keletkezett iratokat az érkezés illetve a keletkezés
időpontjában iktatjuk, nyilvántartásba vesszük.
Az iktatókönyv használata:
Az iktatókönyv hitelesítése megtörtént
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Az iktatókönyv záradékolása év végén történik.
Az iktatókönyv vezetése:
- A javítás határozott vonallal való áthízással történik
Az alatta lévő szöveg olvasható legyen
A javítás tényét kézjeggyel és a javítás időpontjának feltüntetésével
igazoljuk.
(Az iktatókönyv hitelesítése az iktatókönyv belső oldalán a következő módon
történik:
”A Kurca-parti Óvoda …. évi iktatókönyve … sorszámozott oldalt tartalmaz”
Dátum,

bélyegzőlenyomat,

hitelesítő

aláírása

(intézményvezető).

A tárgyév utolsó napján az utolsó sorszámot követően az iktatókönyvet hitelesítetten
le

kell

zárni,

az

utolsó

sorszámnál

aláhúzva

és

záradékolva.

”Az iktatókönyv … oldal … sorszámmal lezárva”
Az érkezett iratok eljuttatása az ügyintézőhöz.
Az ügyirat elintézése, az elintézés formája, az ügyirat kézbesítése az érintett számára.
A beérkezett ügyiratokat a megfelelő határidőn belül kell elintézni.
Az irat kézbesítésének megtörténte, és az irat átvételének napja.
A személyes tájékoztatás keretében illetőleg távbeszélőn történő ügyintézés esetén rá
kell vezetni az iratra:
- tájékoztatás lényegét
- az elintézés határidejét
- az ügyintéző aláírását
Az intézményben keletkezett irtnak tartalmaznia kell:
-

Az intézmény nevét, székhelyét

-

Az ügyirat tárgya

-

Iktatószám

-

Az ügyirat kelte

-

Ügyintéző megnevezését

-

Az ügyintézés helyét, idejét

-

Az irat aláírójának nevét, beosztását és az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát.

Az előírt alakiságnak megfelelően kell közölni az érintettel a döntést. (Megjegyzés: A
köznevelési intézmények döntését jogszabályban meghatározott esetben írásba kell
foglalni, illetőleg jogszabályban meghatározott esetben pedig határozati formában kell
megjeleníteni. )
Az intézményben keletkező határozatoknak a jogszabályi előírásoknak meg kell felelni.
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Az intézményben keletkezett, nem selejtezhető iratokat tartós megőrzésre az irattárba
helyezzük.
A

keletkezett

ügyiratok

irattárba

helyezése,

az

irattárban

őrzött

anyagok

felülvizsgálata, selejtezése, az elintézett ügyiratok irattárba helyezése és irattári
őrzése.
Az irattárba jegyzék felvétele alapján kerülnek az iratok.
Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől számítjuk.
Az irattár a jogszabályi elvárásoknak megfelel.
Az irattárban őrzött iratokat legalább öt évenként felülvizsgáljuk.
A selejtezésre szánt iratokról jegyzőkönyv készül, és ez tartalmazza a selejtezendő
irattári tételeket, irattárba helyezés évét, és az irat mennyiségét. ( A selejtezésre
szánt iratokról felvett jegyzőkönyv két példányban készül, a megsemmisítés utána
történik.
A selejtezési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

-

A selejtezés tárgyát /Kurca-parti Óvoda ........ évi ügyiratainak selejtezései/

-

A felvétel helye, ideje,

-

Ki végezte a selejtezést,

-

Ki ellenőrizte azt,

-

Milyen jogszabályok és irattári terv alapján történik,

-

A kiselejtezett ügyiratokra ügyviteli szempontból már nincs szükség

-

A jegyzőkönyv aláírását, az óvodavezető hitelesíti, intézmény pecsétje,

-

A jegyzőkönyv melléklete a darabszintű iratjegyzék

-

A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni (11/1994. (VI.8.) MKM.
Rendelet,

4.

számú

melléklet

3.

c.)

(Hiányzó irat esetén készíteni kell hiányjegyzéket, melyben feltüntetik az
iktatókönyv alapján az eltűnt irat iktatószámát és tárgyát.
Az iktatókönyv eltűnése esetén jegyzőkönyvet kell készíteni a megsemmisülésről vagy
eltűnésről. A jegyzőkönyvön szerepelnie kell az óvodavezető aláírásának és az
intézmény bélyegzőjének.
Tanügyi nyilvántartás:
Tanügyi nyilvántartások irattári őrzése az irattári tervben foglaltaknak megfelelően
történi.

49

A

tanügyi

nyilvántartásokat

naprakészen

vezetik

az

óvodapedagógusok.

(Gyermekcsoportonként az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása a felvételi és
mulasztási napló /Ez a napló nemcsak felvételi nyilvántartásra, hanem egyben
étkezési nyilvántartásra is szolgál/)
-

Felvételi és mulasztási napló megnyitása, lezárása (dátum, pecsét, aláírás)

-

A más

településről érkező óvodaköteles, 5. életévüket betöltött gyermekek

esetében a lakóhely szerinti jegyző értesítése arról, hogy a gyermeket az óvoda
vezetője felvette az intézményébe.
-

A felvételi és mulasztási naplóban regisztrálni kell azt a tényt, ha az
óvodavezető szülői kérésre felmentette az 5. életévét betöltött gyermeket a
rendszeres óvodába járás alól.

-

A felmentési határozatot az irattárban kell elhelyezni.

-

A határozat számát be kell jegyezni a felvételi és mulasztási naplóba a
megjegyzés rovatba.(A bejegyzés dátuma, pecsét, aláírás)

-

A nyilvántartásokban csak a Kt. 2. számú mellékletében feltüntetett gyermek,
tanulói- adatok szerepelhetnek.

-

A felvett óvodások nyilvántartását, az intézmény vezetője által kijelölt,
pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazott vezeti.

-

A

gyermeket

akkor

törlik a

nyilvántartásból, ha

az

óvodai

elhelyezés

megszűnik. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani.
-

A foglalkozási naplót az óvodai foglalkozásokról a nevelő munkát végző
pedagógus, naprakészen vezeti.

-

A foglalkozási naplót az óvodai nevelés nyelvén vezetjük

Jegyzőkönyv készítése jogszabályban előírt esetekben:
-

Tanulói, gyermekbaleset

esetén:

(11/1994.

(VI.8.)

MKM.

R.

1.

számú

melléklete. A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége 2.)
-

Fegyelmi eljárás során a tárgyalásról, bizonyítási eljárásról. (11/1994. (VI.8.)
MKM. r. 5. sz. melléklete 19.)

-

Az

óvoda

nevelőtestülete

szakmai

munkaközössége

intézmény

működésére, a

gyermekekre vagy a

a

nevelési-oktatási

nevelő-oktató

munkára

vonatkozó kérdésben határoz, dönt, véleményez, javaslatot tesz. (11/1994.
(VI.8.) MKM. r. 4. számú melléklete, tanügyi nyilvántartások 9.)
-

A jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja

-

A nevelési-oktatási intézmény vezetője elrendelte.
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Tanuló, gyermekbalesetek jegyzőkönyve:
-

Rögzíti a vizsgálat során feltárt kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és
szervezési okokat.

-

Egy-egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő
hónap 8. napjáig megküldjük a fenntartónak, valamint átadjuk

-

szülőnek, jelentjük a KIR-be,egy példányát a kiállító nevelési-oktatási
intézmény megőrzi.

-

Dokumentálni kell annak a tényét, hogy a tanulónak, szülőnek, fenntartónak
megküldtük a baleseti jegyzőkönyvet (átvétel igazolása az irattári példányon,
postakönyvi bejegyzés, stb.)

Fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvében rögzíteni kell:
-

a tárgyalás helyét,

-

a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét,

-

az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait

-

Szó szerint rögzíteni kell az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint az
indokolt, valamint, ha azt a tanuló, a szülő vagy képviselőjük kéri.

A jegyzőkönyv alaki követelménye:
-

jelenlévők felsorolása

-

az ügy megjelölése

-

az ügyre vonatkozó lényeges megállapítások, így különösen az elhangzott
nyilatkozatok, hozott döntések

-

a jegyzőkönyv készítőjének és az eljárás során végig jelen lévők aláírásukkal
hitelesítik a jegyzőkönyvet

Tanügyi nyilvántartások vezetése:
-

a nyilvántartásokat a jogszabályban meghatározott alkalmazottak vezethetik

-

csoportnaplók vezetése az óvodapedagógus feladata

-

Hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással érvényteleníteni
kell oly módon, hogy az olvasható maradjon.

-

A javítást hitelesíteni kell aláírással, keltezéssel és az óvoda körbélyegzőjének
lenyomatával.

Az intézmény kötelező nyomtatványokat is használ, melyek eredete az előírásoknak
megfelelnek, Oktatási Minisztérium engedélyével gyártott és forgalmazott termékek.
………………………………………………
óvodavezető
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Irattározási Terv

Irattári

Ügykör megnevezése

Tételszám

Megőrzési
idő/év

I. Igazgatási, jogi terület
1.

Alapító Okirat

Nem
selejtezhető

2.

3.

Intézménylétesítési, átszervezési, fejlesztési iratok,

Nem

alaprajzok

selejtezhető

Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek

Nem
selejtezhető

4.

Szabályzatok: Szervezeti és Működési szabályzat,

10 év

munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzat,
iratkezelési szabályzat, továbbtanulási szabályzat,
pénztárkezelési szabályzat, adatkezelési szabályzat,
leltározási, selejtezési szabályzat
5.

A fenti szabályzatokkal kapcsolatos eseményekről

10 év

készült jegyzőkönyvek
6.

Belső szabályzatok

5 év

Közalkalmazotti szabályzat, Házirend, Szülői közösség
éves munkaterve, bélyegzők nyilvántartása
7.

Megállapodások, szerződések: kollektív szerződés,

10 év

bírósági, államigazgatási ügyek iratai, panaszügyek,
fellebezések.
8.

Éves szakmai beszámolók, jelentések

10 év

9.

Fenntartói irányítás, ellenőrzés jegyzőkönyvei

10 év

10.

Vezetői utasítások, körlevelek

10 év
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11.

Munkatervek, statisztikák, felmérések

5 év

12.

Kapcsolattartás (Mák, , más intézmények)

5 év

II. Humánpolitikai és munkaügyek
1.

Személyi anyagok: kinevezések, megbízási szerződések, 50 év
átsorolások,

áthelyezések,

szakmai

önéletrajzok,

a

szükséges végzettséget bizonyító dokumentumok hiteles
másolata,

az

előző

dokumentumainak

beszámítható

munkahelyek

másolata,

munkaviszony

hiteles

megszűnését igazoló iratok (felmentések, felmondások,
elbocsátások, elszámoló lapok)
2.

Mellék és másodállás engedélyezése

15 év

3.

Nyugdíjazással kapcsolatos ügyek, iratok

50 év

4.

Kitüntetések, jutalmazások

10 év

5.

Munkaköri leírások

10 év

6

Jelenléti

ívek,

szabadságok

engedélyezését,

kiadását 5 év

igazoló nyomtatványok
7.

Szociálissegély-ügyek

5 év

8.

Képzési és továbbképzési ügyek, tanulmányi szerződések

5 év

9.

Hivatalos igazolások

5 év

III. Pedagógiai, nevelési-oktatási ügyek
1.

Felvételi és mulasztási napló, Felvételi előjegyzési napló

2.

Óvodai csoportnapló (melyeket az óvónők csoportonként 5 év
vezetnek
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20 év

3.

Tankötelezettség

megállapításához

szükséges

5 év

szakvélemény
4.

Törzslapok, póttörzslapok

Nem
selejtezhető

5.

Felvételt,

átvételt,

elutasító

határozatok.

Felmentés 5 év

rendszeres óvodába járás alól. Felhívás rendszeres óvodába
járásra.

Értesítés

óvodaváltoztatásról.

Értesítés

beiratkozásról. Értesítés igazolatlan óvodai mulasztásról.
6.

Szaktanácsadói, szakértői vélemények.

5 év

7.

Helyi Pedagógiai Program

10 év

8.

Nevelési oktatási kísérletek, újítások dokumentumai

10 év

9.

Vezetői szakmai ellenőrzések jegyzőkönyve

5 év

10.

Vezetői pályázat

5 év

11.

Gyakorlati képzéssel kapcsolatos iratok

5 év

12.

Nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyve

5 év

13.

Szakmai pályázati anyagok

5 év

14.

Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos iratok

3 év

Záró rendelkezés
Az ,,Iratkezelési Szabályzat” a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként az
aláírás napján lép hatályba. Az iratkezelés, tárolás és őrzés feltételének folyamatos
biztosításáról az iskolatitkár gondoskodik.
Az ,,Iratkezelési Szabályzat” a visszavonásig marad érvényben.

Szegvár, 2019. augusztus 28.

Csurka Zoltánné
óvodavezető
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2. melléklet - Adatkezelési szabályzat
Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok közé az
alkalmazottak és a tanulók adatai tartoznak.
Az alkalmazottak adatai
Az óvoda a dolgozók következő adatait tarja nyilván:
•

név, születési hely és idő, állampolgárság;

•

lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosító szám;

•

munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok;

•

iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása;

•

munkában

töltött

idő,

közalkalmazotti

jogviszonyba

beszámítható

idő,

besorolással kapcsolatos adatok;
•

kitüntetések, díjak és más elismerések, címek;

•

munkakör,

munkakörbe

nem

tartozó

feladatra

történő

megbízás,

munkavégzésre irányuló
•

további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés;

•

munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat
terhelő tartozás

•

és annak jogosultja;

•

szabadság, kiadott szabadság;

•

alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei;

•

az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei;

•

az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei;

Bármely más adat csak az érintett hozzájárulásával tartható nyílván.
Az adatok egy része az intézményfenntartó nyilvántartásában szerepel.
A felsorolt adatokat a magasabb vezető (igazgató, igazgatóhelyettesek) tekintetében a
munkáltatói jog gyakorlója kezeli.
Az

óvoda

dolgozóinak

nyilvántartott

adatai

továbbíthatók

a

fenntartónak,

a

kifizetőhelynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak,
államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére
jogosultaknak és a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
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A gyermek adatai
A gyermekek nyilvántartott adatai:
•

a gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;

•

szülő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;

•

az óvodai jogviszonnyal kapcsolatos adatok: felvételivel kapcsolatos adatok, a
tanulói azonosító száma.

További adatok csak az érintettek, gyermek esetén a szülők, hozzájárulásával
tarthatók nyilván.
A

gyermekről

nyilvántartott

adatok

az

alábbi

kötöttségek

megtartásával

továbbíthatók:
•

a fenntartó, a bíróság, a rendőrség, az ügyészség, az önkormányzat, az
államigazgatási szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat

•

a sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre,
magatartási rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat
intézményeitől az iskolának, illetve vissza,

•

a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel

foglalkozó

szervezetnek,

intézménynek

a

tanuló

veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából,
Az óvoda nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek.
E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és
a kedvezményre való jogosultsága.
Adatkezelés az intézményben
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá
azt, aki közreműködik a gyermek felügyeletének az ellátásában (a továbbiakban e
rendelkezések alkalmazásában együtt: pedagógus) hivatásánál

fogva harmadik

személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával
kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a szülővel való
kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási
jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.
A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha
az adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét.

56

A

titoktartási

nevelőtestület

kötelezettség
tagjainak

nem

terjed

egymásközti,

ki

a

a

nevelőtestületi

gyermek

értekezleten

fejlődésével,

a

értékelésével

összefüggő megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt
vettek a nevelőtestület ülésén.
A pedagógus és nevelő munkát segítő alkalmazott, az óvodavezető útján köteles az
illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a
gyermek - más vagy saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy
került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal
kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.
Az óvoda az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások,
kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok
és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, törvényben
meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben,
célhoz kötötten kezelhetik.
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a gyermek esetén a szülőt is tájékoztatni kell arról,
hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.
Adattovábbításra csak a titoktartási szabályok érvényesítése mellett kerülhet sor. A
továbbított adatokhoz arra jogosulatlanok nem férhetnek hozzá.
Adattovábbításra az óvodavezető és a munkakörükből eredő esetekben az vezető
helyettes jogosultak. Adattovábbításra jogosultak a titkárság és a gazdasági ügyintéző
is. Adattovábbításra az óvodavezető által kiadott egyedi meghatalmazás keretei között
az intézmény más dolgozója is jogosultságot kaphat.
Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az óvodával létesített tanulói illetve
közalkalmazotti jogviszony megszűnését követő öt évet.
Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál az óvodában a szülői
szervezetet véleményezési jog illeti meg.
Az adatok statisztikai célú felhasználása
A

fentiekben

felsorolt

adatok

statisztikai

célra

felhasználhatók,

és

statisztikai

felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
A közoktatás információs rendszere (KIR)
A

közoktatás

információs

rendszere

-

központi

nyilvántartás

keretében

-

a

nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási,
gyermek adatokat tartalmazza. A közoktatás információs rendszeréből személyes adat
csak az érdekelt kérése, illetve hozzájárulása esetén, illetve az érdekelt egyidejű
értesítése mellett a adható ki.
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A

közoktatás

információs

intézményfenntartók,

rendszerébe

illetve

azok

kötelesek

az

adatot

intézmények,

szolgáltatni

amelyek

azok

az

közreműködnek

közoktatási feladatok végrehajtásában.
A

közoktatási

rendszer

üzemeltetője

munkakörben, illetve nevelőmunkakörben,
alkalmaznak.

pedagógiai
A

és

ad

ki

annak,

oktatómunkát közvetlenül

előadó

közoktatás

számot

vagy

információs

pedagógiai
rendszere

akit

pedagógus-

segítő alkalmazotti

szakértő

munkakörben

tartalmazza

azoknak

a

nyilvántartását, akik azonosító számmal rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az
érintett

nevét,

születési

adatait,

az

azonosító

számot,

a

végzettségre

és

szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét és típusát, valamint OMazonosítóját. A nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása
céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának
ellenőrzésére

hivatott

részére.

Az

információs

rendszerben

adatot

az

érintett

foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet
kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
A közoktatási rendszer üzemeltetője azonosító számot ad ki annak, aki tanulói
jogviszonyt létesített. A közoktatás információs rendszere tartalmazza a tanulói
nyilvántartást. A tanulói nyilvántartás tartalmazza a gyermek nevét, születési helyét
és

idejét,

azonosító

számát,

anyja

nevét,

lakóhelyét,

tartózkodási

helyét,

állampolgárságát, diákigazolványának számát, valamint az érintett iskola intézmény
adatait. A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül - csak az
óvodai jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének megállapítása
céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának
ellenőrzésére hivatott részére. A tanulói nyilvántartásban adatot az óvodai jogviszony
megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez
alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
A pedagógusigazolvány
A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői
munkakörben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező és
a pedagógiai felügyelő munkakörökben foglalkoztatottak részére - kérelemre pedagógusigazolványt

ad

ki.

A

pedagógusigazolványt

a

közoktatási

rendszer

üzemeltetője készítteti el és a munkáltató útján küldi meg a jogosult részére. A
pedagógusigazolvány a közoktatás információs rendszerében található adatokat
tartalmazhatja. A pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá az igazolvány számát, a
jogosult

fényképét

és

aláírását.

A

meghatározottak szerint kell igényelni.
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pedagógusigazolványt

jogszabályban

Az

igényléshez

szükséges

adatok

a

pedagógusigazolvány

elkészítéséhez

továbbíthatók.
Záró rendelkezés
Az ,,Adatkezelési Szabályzat” a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként az
aláírás napján lép hatályba. Az ,,Adatkezelési Szabályzat” a visszavonásig marad
érvényben.
Az „Adatkezelési szabályzat”-tal összhangban – az európai uniós és a magyar
jogszabályok alapján – az intézmény meghatározza a természetes személyek
általa

kezelt

szabályait,

személyes

melyet

jelen

adatainak

kezelésére

szabályzat

vonatkozó

mellékleteként

/

adatvédelmi
„Adatvédelmi

szabályzat” című dokumentumában foglal írásba.

Szegvár,2019. augusztus 28.

Csurka Zoltánné
óvodavezető
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3. melléklet - Bélyegző használati szabályzat
Érvényes: 2019.szeptember 1.
I. Az intézmény bélyegzői
a) körbélyegző (több példány esetén sorszámmal ellátva)

Használata: az intézmény hivatalos dokumentumainak hitelesítése. A hitelesítés az
igazgató, vagy a helyettesítésével megbízott igazgatóhelyettes aláírásával érvényes.
Használatára jogosultak:
- Csurka Zoltánné óvodavezető
- Horváthné Béres Edit óvodavezető helyettes,
Őrzési hely: az intézmény titkársága.
Az őrzéssel megbízott személy: Kupcsikné Tégla Mária óvodatitkár
b) kis körbélyegző

Használata: a pedagógusigazolványok érvényesítése.
Használatára jogosultak:
- Csurka Zoltánné óvodavezető
- Horváthné Béres Edit óvodavezető helyettes,

Őrzési hely: az intézmény titkársága.
Az őrzéssel megbízott személy: Kupcsikné Tégla Mária óvodatitkár

Használata: az intézménybe érkező hivatalos leveleken.
Használatára jogosultak:
- Csurka Zoltánné óvodavezető
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- Horváthné Béres Edit óvodavezető helyettes,
Őrzési hely: az intézmény titkársága.
Az őrzéssel megbízott személy: Kupcsikné Tégla Mária óvodatitkár

II. A bélyegzők kezelésének szabályai
A bélyegzők készíttetéséről, illetve a selejtezésről az óvoda vezetője dönt.
A használaton kívüli bélyegzőket az óvoda titkárságán a lemezszekrényben elzárva
kell tartani. Felelős az óvodatitkár.
Az érvényes bélyegzőkről az óvodatitkár nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak
tartalmaznia kell:
-

a bélyegző lenyomatát.

-

a bélyegző sorszámát (amennyiben van).

-

a bélyegzőt átvevő, használó és őrző tag nevét, aláírását.

-

a bélyegző átadásának, illetve visszavételének helyét és időpontját.

Az óvoda hivatalos dokumentumain csak a nyilvántartásban szereplő bélyegzők
használhatók.
A bélyegző cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, a
adatváltozás, vagy egyéb ok miatt tovább nem használható.
A bélyegző pótlásáról akkor kell gondoskodni, ha az elveszett, vagy eltulajdonították.
Amennyiben a pótlás után az eredeti bélyegző előkerül, úgy azt selejtezni kell.
A selejtezést az óvodatitkár végzi egy tanú jelenlétében. A selejtezés során a
bélyegzőt fizikailag használatra alkalmatlanná kell tenni. A selejtezés okát, időpontját
jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet az óvodatitkár és a jelenlévő tanú ír alá. A
jegyzőkönyvet csatolni kell a nyilvántartó laphoz.
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4. melléklet - Panaszkezelési szabályzat

Jelen belső szabályzat a Kurca-parti Óvoda működésével, tevékenységével
kapcsolatos

panaszügyek

elbírálásának,

kivizsgálásának

és

a

panasz

Óvodai

Nevelés

orvoslásának eljárási rendjét írja le.

Legfontosabb

törekvésünk

minőségi

szolgáltatás

nyújtása,

az

Országos Alapprogramja, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve, a Helyi Pedagógiai Program.
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet jó hírnevére, az intézmény használóinak
elégedettségére, ezért azt vallja, hogy az intézmény közvetlen kezelésében történő és
a felmerülésekor azonnal jelzett panaszok kivizsgálása segítheti, hogy az intézkedések
magas fokú hatékonysággal, a tovább gyűrűző problémák megakadályozásával, és
ezzel más partneri panaszok keletkezésének kizárásával kerüljenek végrehajtásra.
Célunk, hogy a felmerült problémák, viták legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb
szinten kerüljenek megoldásra, orvoslásra (gyermek, felnőtt, partner, stb.).

Fogalmak, meghatározások
Panasz szóban (személyesen) vagy írásban az intézménnyel partneri vagy munkatársi
kapcsolatban

álló

tevékenységével,

személy

által

intézkedéseivel,

kapcsolódó

bejelentés,

kifogásolja

az

eljárást,

jelzett,
a

reklamáció,
és

az

intézmény

szolgáltatással
kérelem,

megfogalmazza

összefüggő

probléma,
az

nevelési,

tevékenységhez

amelyben

eljárással

oktatási

a

kapcsolatos

panaszos
konkrét,

egyértelmű igényét.
Panaszt tenni olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban az intézmény köteles,
illetve jogosult intézkedésre.
Panasz tehát az, amikor a partner úgy ítéli meg, hogy az intézmény dolgozói nem a
tőlük elvárható elvárásoknak megfelelően jártak el, s így őt sérelem érte.
Panasz felvétele
Az intézmény dolgozóinak - elsősorban a konduktoroknak, pedagógusoknak - a szülői
értekezleteket, fogadó órákat követően minden egyes partneri panaszt dokumentálni
kell, és át kell adni az intézmény vezetésének, illetve az érintetteknek.
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A partner panaszát a következő módon teheti meg:
-

Szóban, személyesen
Írásban (postai, vagy elektronikus módon)

A panaszt fogadhatja:
- konduktor
- pedagógus
- dajka
- intézményvezető

A panasz kezelés helyi rendje
- A panaszos problémájával az érintetthez fordul.
A panaszt felvevő személy saját hatáskörében kísérletet tesz a panasz okának
elhárítására, a probléma megnyugtató lezárására, amennyiben ez lehetséges. Ha a
panasz okát nem sikerül elhárítani, a panasz tényéről, körülményeiről tájékoztatni kell
az intézmény vezetését.
- A panasz jogosságát, az okával kapcsolatos körülményeket az intézmény vezetéséért
felelős vezető köteles megvizsgálni, jogossága esetén az ok elhárításáról intézkedni.
- A panasz valóságtartalmát, a panaszt kiváltó problémának oktatási folyamatra
gyakorolt hatását meg kell vizsgálni. Ebbe az érintett feleket – konduktorokat,
pedagógusokat, dajkát, szülőket - be kell vonni.
- Az eljárás az érintett felek közös helyzetelemzésére, önértékelésére épül és csak a
legszükségesebb esetben, von be külső szereplőt a felmerült probléma megoldása
érdekében.
- A kivizsgálást folytató személy(ek) a rendelkezésre álló információk alapján a
valóságos tényállást megállapítja.
- Amennyiben a panaszról megállapításra kerül, hogy nem jogos, azt a panaszkezelő
személynek közölnie kell a panaszt tevővel oly módon, hogy a válaszadásával
párhuzamosan a probléma kezelésére tanácsot kell adni, vagy abban segítséget kell
nyújtani.
- Ha a panaszban foglaltaknak helyt ad, a panaszról hozott döntéséről, és a szükséges
intézkedésről tájékoztatja a partnert.
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- A panasz kivizsgálásának időtartama

a panasz beérkezésétől számított 5

munkanapon belül megtörténik.
- Panasz elutasítása esetén a partner tájékoztatása ugyancsak 5 munkanapon belül
történik..
- Jogos panasz rendezését és a partner tájékoztatását 30 napon belül le kell zárni.
Amennyiben a fenti időtartamnál hosszabb időt vesz igénybe a panasz kivizsgálása, a
panaszost a bejelentés beérkezéstől számított 10 napon belül értesíteni kell, hogy
ügye folyamatban van, valamint az érdemi válasz várható időpontjáról. A válaszban a
panaszos által felvetett valamennyi kérdésre teljes körű választ kell adni. A panasz
tárgyában hozott döntésről, az indokok megjelölésével értesíti a panasztevőt.
- A panaszos tájékoztatandó az igénybe vehető közvetítés lehetőségéről, valamint az
egyéb jogorvoslati lehetőségekről.
- A panaszbejelentés kivizsgálására szükség szerint más szakembert, intézményt is
jogosult bevonni.

A panaszkezelési eljárás dokumentálása
- A szóbeli, helyben rendezett panaszokról nem kell jegyzőkönyvet felvenni.
-

Amennyiben

a

szóbeli

panasz

helyben

nem

oldható

meg,

a

bejelentésről

emlékeztetőt kell felvenni. (Problémaleírás)
- A panaszkezelési eljárás gyakorlati lépéseit minden esetben írásban rögzíteni kell.
(Hitelesített egyeztetések, megállapodások, emlékeztetők)
A dokumentumokat az érdekelt felek aláírásaikkal hitelesítik.
- Megoldott probléma esetén annak jegyzőkönyvben történő rögzítése
- Panasszal kapcsolatos iratok megőrzésére az általános szabályok irányadóak.

A panaszkezelés lépcsőfokai
- Konkrét esetben eljáró személy kezeli a problémát.
- Intézményvezető kivizsgálja, kezeli a problémát.
- Fenntartó bevonása, panasz jelentése
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A

panaszkezelési

eljárás

1.3.
Panaszleírás
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Dokumentum a
döntésről

Konkrét lépések a helyesbítésre

Amennyiben a panasz helytálló, azonnali lépéseket kell tenni a helyesbítésre.
A panasszal kapcsolatos iratok megőrzésére az általános szabályok irányadóak.
A panasz elemzése, értékelése, levonható tapasztalatok, információk az érintetek
részére történő eljuttatása.
A panaszok kapcsán tapasztalt hiányosságok, problémák megszüntetésére vonatkozó
javaslatok megtétele, ezek megvalósítására irányuló tevékenységek koordinálása.
A panaszkezelést követően az érintett elégedettsége változott-e.

Záró rendelkezések

A szabályzat az intézmény valamennyi alkalmazottjára kiterjed.
Jelen szabályzat 2019. augusztus 28. napjától lép hatályba.

Szegvár, 2019. augusztus 28.

Csurka Zoltánné
óvodavezető
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5. melléklet - Munkaköri leírások minta

Óvodavezető részére

Munkáltató:

Munkakör: óvodapedagógus
•

beosztás: óvodavezető

•

Egyéni felelős vezetőként tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az általa vezetett
intézmény szakszerű és törvényes működését, a helyi közoktatási koncepció
szerinti pedagógiai tevékenységet, az alkalmazottak munkáját és odafigyel a
takarékos gazdálkodásra.

•

Közvetlen felettes:

Munkavégzés:
•

Hely:

•

Munkaidő:

•

Kötelező óraszám:

•

Munkaviszonyt érintő jogszabályok:

- 2012.évi CXXIV. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
módosításáról
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
- 137/2018. (VII.25.) Korm.rendelete a Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló
363/212. (XII.17.) Korm.rendelet módosításáról
- Intézményi SZMSZ
Követelmények:
Felsőfokú Óvónőképző szakirányú végzettség, Közoktatás vezető és Pedagógus
szakvizsga
Elvárt ismeretek: A közoktatás, a munkaügy, az igazgatás szakmai és jogi
szabályai, belső szabályzati rendszere.
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Szükséges képességek:
A jogszabályok gyakorlati megvalósításának képessége, megfelelő döntések
meghozatala, döntésképesség.

Személyi tulajdonságok:
Szakmai elhivatottság, határozottság, magabiztos kapcsolatteremtő és konfliktus
feloldó képesség, empátia, együttműködő készség.
Az óvodavezetőnek rendelkezni kell az alábbi kompetenciákkal
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
•

A vezetőnek biztosítania kell, hogy a tanulás és a tanítás a gyermeki
teljesítmény javulásához vezessen.

•

A vezetőnek meg kell teremtenie a visszajelzés és az értékelés kultúráját, a
fejlődés elősegítése érdekében.

•

A vezetőnek biztosítani kell, hogy az éves nevelési-tanulási ütemtervben
feltüntetett tevékenységek kielégítsék az intézmény minden egyes
gyermekének igényét.

•

A vezető munkájában törekszik egy befogadó tanulási környezet kialakítására.

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása:
•

A vezetőnek tudnia kell közös értékeken alapuló jövőképet képviselnie az
óvodával kapcsolatban, amelynek célja az aktuális gyakorlat és a gyermeki
eredmények javítása.

•

A vezető mindennapi tevékenység olyan stratégiát követ, amely az intézményi
célok eléréséhez mindenki számára megvalósítható lépéseket kínál.

•

A vezető az intézmény céljainak eléréséhez stratégiai lépéseket tesz, a változás
kihívásokkal teli folyamatát megérti, és arra konstruktívan reagál.

•

A vezető egy változásokra nyitott környezetet teremt, és konstruktív
kapcsolatot létesít a változásban érintett szereplőkkel.

•

A vezető megosztja a vezetést munkatársaival, és a fejlesztést a saját és
mások képességeiben vetett bizalomra alapozza.

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása:
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•

A vezető kritikusan reflektál a saját személyiségére, viselkedésére,
cselekedeteire, és (ha szükséges) felülvizsgálja saját döntéseit (önreflexió és
önértékelés).

•

A vezető folyamatosan fejleszti az interperszonális erősségeit, és igyekszik
legyőzni a gyengeségeit (interperszonális fejlődés).

•

A vezető folyamatosan naprakész szakmai ismeretei terén ahhoz, hogy az
intézmény jövőképét megalkossák, céljait meghatározzák és elérjék (szakmai
stratégiai és operatív vezetői fejlesztés).

•

A vezető felismeri a neveléshez és az oktatáshoz kötődő erkölcsi és etikai
körülményeket, betartja a szakma etikai szabályait, és elfogadja a vezetéssel
járó felelősséget (etikai és erkölcsi fejlődés).

•

A vezető hatékonyan kommunikál, valamint mélyen elkötelezett a gyermekek
nevelése, tanítása/oktatása, az óvodapedagógusok és önmaga képzése és
fejlesztése iránt (hatékony kommunikáció és elköteleződés).

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása:
•

A vezető inspirálja, motiválja és ösztönzi a kollégáit és a gyermekeket,
valamint támogatja őket abban, hogy pozitívan álljanak a köznevelésben
megjelenő kihívások elé (inspiráló vezetés).

•

A vezető megosztja a vezetést munkatársaival; a fejlesztést a saját és mások
képességeibe vetett bizalomra alapozza.

•

A vezető a közös/megosztott vezetés különböző formáira építve hatékony
csapatmunkát teremt, koordinál, és ebben részt is vesz (csapatépítés és
megosztott vezetés).

•

A vezető biztosítja, hogy a munkatársak az intézmény és más érintettek az
igényeiknek és a velük szemben támasztott követelményeknek megfelelő
szakmai továbbképzésben részesüljenek (szakmai továbbképzés).

•

A vezetőnek feladata, hogy az óvodapedagógusokat a szakirodalom kritikus
olvasására ösztönözze a nevelési, tanítási gyakorlatuk fejlesztésének
érdekében.

•

A vezető döntéseket hoz, problémákat old meg, konfliktushelyzeteket kezel –
mások szempontjait és a különböző társadalmi és kulturális sokféleségből
adódó nézőpontokat figyelembe véve (kommunikáció és közös döntéshozatal).

•

A vezető elfogadó, pozitív környezetet, a tudásmegosztásra, valamint a közös
célok elérésére nyitott. támogató kultúrát alakít ki, betartva az erkölcsi és
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etikai normákat mások vezetése közben (intézményi légkör és erkölcsi
szempontok).

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása:
•

A vezető elemzi és hatékonyan, a jogszabályi követelményeknek megfelelve
kezeli az intézményi erőforrásokat, beleértve a humán, pénzügyi, technológiai,
fizikai stb. erőforrásokat.

•

A vezetőnek fontos az intézmény arculata, és arra törekszik, hogy az
iskoláról/óvodáról pozitív képet alakítson ki.

•

A vezető hatékony idő- és erőforrás-menedzsmentet biztosít.

•

A vezető a rendszer irányelveit betartva irányítja, és átláthatóan menedzseli a
munkafolyamatokat.

•

A vezető a belső és külső partnereket bevonó kommunikációt alkalmaz.
Kötelességek:
Feladatkör részletes leírása:

•

a nevelőmunka vezetése

•

a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése,

•

a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk
megszervezése és ellenőrzése,

•

minőségfejlesztési rendszer kiépítése és működtetése,

•

IPR kiépítése, működtetése

•

az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,

•

nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése

•

gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év
kezdetekor, hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg

•

gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása

•

gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás szervezése,

•

szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a
szülőre fizetési kötelezettség hárul,

•

óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által
meghatározottak szerint, határidő lejárta előtt legalább 30 nappal,

•

igazgatási feladatok ellátása, így különösen:

•

az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha
olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakhelye nem az óvoda székhelyén van, a
gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte,
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•

tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások
kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele,

•

szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról,
a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatosan
döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való
törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály
előírja.

Jogkör, hatáskör:
Kizárólagos jogkörébe tartozik:
•

a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, az óvoda alkalmazottai felett,

•

fenntartó előtti képviselet

Felelősségi kör:
Az óvodavezető felelős:
•

az óvoda szakszerű és törvényes működéséért,

•

takarékos gazdálkodásért,

•

pedagógiai munkáért,

•

óvoda ellenőrzési, mérési, értékelési rendszeréért,

•

gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért,

•

nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtéséért,

•

gyermekbalesetek megelőzőséért,

•

gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,

•

középtávú pedagógus továbbképzési program és az éves beiskolázási terv
elkészítéséért, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,

•

a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az
óvoda ügyintézésének, irat és adatkezelésének, adattovábbításának
szabályosságáért,

•

munka-és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért,

•

az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának
szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért, az elvárható
takarékosság mellett.

•

a nemdohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért,

•

a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért.
Óvodavezető munkáltatói feladatköre:
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•

Lebonyolítja a pályázati eljárásokat, alkalmazza, kinevezi a dolgozókat,
nyilvántartja személyi anyagukat, gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört,
engedélyezi a szabadságot.

•

kiadja, szükség esetén módosítja a munkaköri leírásokat, ellenőrzi a dolgozó
munkafegyelmét, az előírások és határozatok végrehajtását, tények alapján
minősít.

•

Ellenőrzi, értékeli a munkaköri feladatok végrehajtását, a munkavégzés
eredményességét, szorgalmazza a hatékony munkamódszerek alkalmazását.

•

A kiemelkedően jól dolgozókat, az egyeztetések megtartásával dicséretben
részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti.

•

Folyamatosan ellenőrzi a dolgozók munkáját.

•

Gondoskodik a munkafegyelem megtartásáról, a vétkesen hibázó dolgozót
fegyelmi felelősségre vonja.
Óvodavezető döntési hatásköre:

•

Az alkalmazottak munka és munkaidő beosztása

•

felelősök kijelölése, és egyéb megbízások kiadása

•

fegyelmi eljárás indítása

•

hatáskörének átruházása

•

Gazdálkodási feladatkör:

•

összeállítja az intézmény költségvetését a fenntartó által engedélyezett előirányzat
keretein belül, takarékosan gazdálkodik

•

gondoskodik az óvoda épületének, berendezésének, udvarának karbantartásáról,
fejlesztéséről: a közegészségügyi, a munka-és balesetvédelmi előírásoknak
megfelelően

•

ellenőrzi az étkezési díjak szabályos kezelését, az étkeztetés lebonyolítását, a
munka- és tűzvédelmi oktatást

•

ellenőrzi a vagyonnyilvántartást, elrendeli a leltározást, a selejtezést, javasolja a
felújítást, biztosítja a karbantartást.
Hatályba lép:

Jóváhagyom
………………….
fenntartó nevében
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Elismervény
A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra
nézve kötelezően elismerem, 1 példányt átvettem.
Szegvár,

……………………………………………
aláírás

12.5. Az óvodapedagógus munkaköri leírása

Munkáltató:
Munkavállaló:
Munkakör: óvodapedagógus
•

beosztás: óvodapedagógus

Az óvodapedagógus közvetlen felettese az óvodavezető
Munkavégzés:
•

Hely:

•

Munkaidő:

•

Kötelező óraszám:

•

Munkaviszonyt érintő jogszabályok:

- 2012.évi CXXIV. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
módosításáról
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 137/2018. (VII.25.) Korm.rendelete a Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
szóló 363/212. (XII.17.) Korm.rendelet módosításáról
- Intézményi SZMSZ
Az óvodapedagógus munkaideje
•

Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának
megfelelően, minden területre kiterjedően.
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•

Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi
nevelési program alapján végzi önállóan és felelőséggel.

•

A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket,
melyet a vonatkozó jogszabályok határoznak meg.

•

Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység
kialakítása érdekében.

•

Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása.

•

Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem
és közösségi együttműködés normáit.

•

Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó
munkahelyi légkör megteremtésében!

Alaptevékenysége:
•

Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.
Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály
alapján határozza meg az óvoda vezetője.

•

Felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért, nevelőtevékenysége
keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi
védelméről,

személyiségének

fejlődéséről.

Az

ismereteket

sokoldalúan

és

tárgyilagosan közvetítse. A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési
eljárásokat nem alkalmazhat (például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való
eltávolítás, alvásra, vagy étel elfogyasztására való kényszerítés).
•

Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és
általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében
használja fel

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. Ellátja a szakmai munkával
kapcsolatos ügyviteli teendőket.

•

Folyamatosan ellenőrzi, méri, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és
erről a személyiséglapon feljegyzést készít.

•

A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet,
amely harmonizál az óvoda többi helyiségével!

•

A

külső

világ

tevékeny

megismeréséhez

gondoskodjon

biztonságos,

külső

helyszínekről, kíséretről.
•

Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen a munkaközösségben
feladatokat.
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•

Kapcsolatot

tart

tevékenységével

a

szülőkkel,

hozzájárul

az

pedagógiai
óvodai

és

és
a

egészségügyi

családi

felvilágosító

nevelés

egységének

kialakításához. A gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartja. Részt vesz az óvoda szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a
szükségleteknek

megfelelően

fogadóórát

és

nyílt

napot

tart.

A

szülőket

folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a
kisgyermek

fejlődéséről.

Családlátogatást

végez,

melyről

feljegyzést

készít.

Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermeke
fejlődését

veszélyeztető

körülmények

megelőzésében,

feltárásában,

megszüntetésében.
•

A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart az iskolai
nevelőkkel. Az iskolaérettség megállapításához szakvéleményt készít.

•

Támogatja az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat munkáját.

•

Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet
nélkül. A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről,
értelmi képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékoztatja.
Együttesen gondoskodnak 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. Vegye figyelembe a gyermek egyéni
képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő
másságát. Biztosítsa a gyermekek részére az etikus viselkedéshez szükséges
ismereteket.

Feladata

a

tehetséggondozás,

felzárkóztatás,

a

preventív

nevelőmunka.
•

Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek
érdekében megtenni.

•

Az óvodában, olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor
munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt
nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy
helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő
vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.

•

A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos –
kötelező óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető
útmutatása szerint végzi.
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•

Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett
leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelőséggel tartozik. A
munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért
kártérítési felelősséggel tartozik.

•

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, a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el.

Az óvodapedagógusnak rendelkezni kell az alábbi kompetenciákkal:
1. Pedagógiai módszertani felkészültség
•

alkalmazza a gyermekcsoportoknak, a különleges bánásmódot igénylőknek
megfelelő változatos módszereket

•

értékeli az alkalmazott módszerek beválását

•

felhasználja a megfigyelésen alapuló vagy az óvodai pedagógiai programjában
rögzített, a gyakorlatban megjelenő mérési és értékelési eredményeket saját
pedagógiai gyakorlatában

•

alkalmazott módszerei illeszkednek az éves nevelési, tevékenységi (projekt)
tervhez

2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
szükséges önreflexiók
•

tervező munkája, tervezési dokumentumai, tervezési módszerei nyomon
követhetők, megvalósíthatóak és reálisak

•

a tervezés során érvényesíti a Nemzeti alapéves nevelési tanulási ütemterv
nevelési céljait, meghatároz pedagógiai célokat, fejlesztendő kompetenciákat

•

éves tervezésének elemi megfelelnek a pedagógiai programban leírt intézményi
céloknak

•

tervező

munkája

során

épít

a

gyermekcsoport jellemzőire
3. A tanulás támogatása
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gyermekek

előzetes

tudására

és

a

•

tudatosan, az adott helyzetnek megfelelően választja meg és alkalmazza a
tanulásszervezési eljárásokat

•

motiválja a gyermekeket, felkelti érdeklődésüket, fenntartja figyelmüket,
érdeklődésüket

•

fejleszti a gyermekek gondolkodási, probléma megoldási és együttműködési
képességét

•

a tanulást támogató környezet létrehozásánál figyelembe veszi a tanulási
folyamatot

•

alkalmazza az információs-kommunikációs technikára épülő eszközöket, a
tanulási folyamatban

4. A

gyermek

érvényesülése,

személyiségének
a

hátrányos

fejlesztése,

helyzetű,

az

sajátos

egyéni

nevelési

bánásmód

igényű

vagy

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek többi
gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges
megfelelő módszertani felkészültség
•

hatékony gyermek-megismerési technikákat alkalmaz

•

pedagógiai munkájában, a tervezésben megjelenik az egyéni fejlesztés, a
személyiségfejlesztés

•

tervszerűen foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel

•

ismeri

a

gyermeki

tevékenységek

által

fejlesztendő

kompetenciákat,

alkalmazza ezek fejlődésének mérési, megfigyelési módszereit
5. A

gyermekcsoportok,

közösségek

alakulásának

segítése,

fejlesztése,

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre,
integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
•

olyan

nevelési,

tanulási

környezetet

alakít

ki,

amelyben

a

gyermekek

értékesnek, elfogadottaknak érezhetik magukat
•

pedagógiai munkájában megjelenik a közösségfejlesztés

•

sikeresen alkalmaz probléma megoldási és konfliktuskezelési módszereket,
technikákat

6. A

pedagógiai

folyamatok

és

a

gyermekek

személyiségfejlődésének

folyamatos értékelése
•

tájékozott az értékelés funkcióiról, folyamatáról és módszeréről
77

•

ismeri az óvoda értékelési és mérésmetodikai szabályokat, összefüggéseket, a
folyamatos megfigyelési módszereket, azok regisztrálásának módját

•

az értékelés eredményei alapján határozza meg a gyermek egyéni fejlődési
tempójához illeszkedő fejlesztési feladatokat

•

reálisan ítéli meg szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
•

nyelvhasználata igényes

•

együttműködik más óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más
felnőttekkel a pedagógiai folyamatban

•

együttműködik más intézmények pedagógusaival

•

részt vesz pedagógiai fejlesztésekben

•

önismerete reális, képes az önreflexióra, az önfejlesztésre

•

azonosul az intézmény pedagógiai programjának céljaival, az intézmény
pedagógiai hitvallásával

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
•

saját magára is érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlesztés, fejlődés,
továbblépés igényét

•

pedagógiai kérdésekben tájékozott, követi a szakmában történteket

•

munkájában kezdeményező és felelősségteljes

•

munkájában pontos, megbízható

Egyéb megbízatásai:
Belső ellenőrzési

munkacsoport vezetése, gyermekvédelmi felelős, gyakornok

mentora stb.
Fenti megbízást díjazás nélkül látja el. Szakmai munkaközösség vezetési
feladatai ,jogszabály által biztosított díjazásért.( pótlék)

Hatályba lép:
……………………………………………………….
óvodavezető
Elismervény
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A munkaköri leírásba szereplőket megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve
kötelezően elismerem, 1 példányt átvettem.
…………………………………………………
aláírás

12.6. Az óvodavezető helyettes munkaköri leírása

Jogállása:
Munkáját a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló Törvény, az
érvényben lévő közoktatási törvény, az azt kiegészítő végrehajtási rendelete, az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat
szerint köteles az óvodavezető közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni.
Munkáját az intézmény valamennyi vezetője és dolgozója segíti.
Képzettségi feltétel: felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, szakvizsga
A munkakör jellemzői: A tagóvoda megfelelő működésének biztosítása.
A munkakör jellemzői: teljes felelősséggel gyakorolja a vezetői feladatokat a
tagóvodában.
Feladatait az intézmény vezető közvetlen irányításával, illetve munkamegosztással
önállóan végzi.
Felelős a szolgálati út és a vezetői utasítások betartásáért és betartatásáért.
Közvetlenül kapcsolatot tart a szülői szervezettel,ellenőrzi és irányítja az intézmény
gyermekvédelmi tevékenységét, koordinálja a szakmai innovációt és minőségfejlesztő
munkát.
Gondoskodik az előírt statisztikai elkészítéséről,az adatszolgáltatások pontos és hiteles
teljesítéséről,felelős a tagóvodai szintű tervezési feladatok megszervezéséről.
Mint a Központi óvodavezető beosztású közalkalmazottja köteles a tudomására jutott
állam és szolgálati, illetve üzleti és magán titkokat megőrizni.
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A

munkájával

összefüggésben

tudomására

jutott

információkat

a

vonatkozó

rendelkezéseknek megfelelően, a titoktartási nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az
észlelt titoksértés esetén a szükséges intézkedést megtenni.

A óvodavezető helyettesnek rendelkezni kell az alábbi kompetenciákkal
1.A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
•

A vezetőnek biztosítania kell, hogy a tanulás és a tanítás a gyermeki
teljesítmény javulásához vezessen.

•

A vezetőnek meg kell teremtenie a visszajelzés és az értékelés kultúráját, a
fejlődés elősegítése érdekében.

•

A vezetőnek biztosítani kell, hogy az éves nevelési-tanulási ütemtervben
feltüntetett tevékenységek kielégítsék az intézmény minden egyes
gyermekének igényét.

•

A vezető munkájában törekszik egy befogadó tanulási környezet kialakítására.

2.A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása:
•

A vezetőnek tudnia kell közös értékeken alapuló jövőképet képviselnie az
óvodával kapcsolatban, amelynek célja az aktuális gyakorlat és a gyermeki
eredmények javítása.

•

A vezető mindennapi tevékenység olyan stratégiát követ, amely az intézményi
célok eléréséhez mindenki számára megvalósítható lépéseket kínál.

•

A vezető az intézmény céljainak eléréséhez stratégiai lépéseket tesz, a változás
kihívásokkal teli folyamatát megérti, és arra konstruktívan reagál.

•

A vezető egy változásokra nyitott környezetet teremt, és konstruktív
kapcsolatot létesít a változásban érintett szereplőkkel.

•

A vezető megosztja a vezetést munkatársaival, és a fejlesztést a saját és
mások képességeiben vetett bizalomra alapozza.

3.

Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása:
•

A vezető kritikusan reflektál a saját személyiségére, viselkedésére,
cselekedeteire, és (ha szükséges) felülvizsgálja saját döntéseit (önreflexió és
önértékelés).

•

A vezető folyamatosan fejleszti az interperszonális erősségeit, és igyekszik
legyőzni a gyengeségeit (interperszonális fejlődés).
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•

A vezető folyamatosan naprakész szakmai ismeretei terén ahhoz, hogy az
intézmény jövőképét megalkossák, céljait meghatározzák és elérjék (szakmai
stratégiai és operatív vezetői fejlesztés).

•

A vezető felismeri a neveléshez és az oktatáshoz kötődő erkölcsi és etikai
körülményeket, betartja a szakma etikai szabályait, és elfogadja a vezetéssel
járó felelősséget (etikai és erkölcsi fejlődés).

•

A vezető hatékonyan kommunikál, valamint mélyen elkötelezett a gyermekek
nevelése, tanítása/oktatása, az óvodapedagógusok és önmaga képzése és
fejlesztése iránt (hatékony kommunikáció és elköteleződés).

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása:
•

A vezető inspirálja, motiválja és ösztönzi a kollégáit és a gyermekeket,
valamint támogatja őket abban, hogy pozitívan álljanak a köznevelésben
megjelenő kihívások elé (inspiráló vezetés).

•

A vezető megosztja a vezetést munkatársaival; a fejlesztést a saját és mások
képességeibe vetett bizalomra alapozza.

•

A vezető a közös/megosztott vezetés különböző formáira építve hatékony
csapatmunkát teremt, koordinál, és ebben részt is vesz (csapatépítés és
megosztott vezetés).

•

A vezető biztosítja, hogy a munkatársak az intézmény és más érintettek az
igényeiknek és a velük szemben támasztott követelményeknek megfelelő
szakmai továbbképzésben részesüljenek (szakmai továbbképzés).

•

A vezetőnek feladata, hogy az óvodapedagógusokat a szakirodalom kritikus
olvasására ösztönözze a nevelési, tanítási gyakorlatuk fejlesztésének
érdekében.

•

A vezető döntéseket hoz, problémákat old meg, konfliktushelyzeteket kezel –
mások szempontjait és a különböző társadalmi és kulturális sokféleségből
adódó nézőpontokat figyelembe véve (kommunikáció és közös döntéshozatal).

•

A vezető elfogadó, pozitív környezetet, a tudásmegosztásra, valamint a közös
célok elérésére nyitott. támogató kultúrát alakít ki, betartva az erkölcsi és
etikai normákat mások vezetése közben (intézményi légkör és erkölcsi
szempontok).

5.Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása:
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•

A vezető elemzi és hatékonyan, a jogszabályi követelményeknek megfelelve
kezeli az intézményi erőforrásokat, beleértve a humán, pénzügyi, technológiai,
fizikai stb. erőforrásokat.

•

A vezetőnek fontos az intézmény arculata, és arra törekszik, hogy az
iskoláról/óvodáról pozitív képet alakítson ki.

•

A vezető hatékony idő- és erőforrás-menedzsmentet biztosít.

•

A vezető a rendszer irányelveit betartva irányítja, és átláthatóan menedzseli a
munkafolyamatokat.

•

A vezető a belső és külső partnereket bevonó kommunikációt alkalmaz.

Főbb tevékenysége:

▪

ellenőrzi a munkafegyelem betartását,

▪

ellenőrzi az adminisztrációt,

▪

ellenőrzi és megszervezi a helyettesítéseket,

▪

ellenőrzi és megszervezi a technikai dolgozók munkájának folyamatosságát
és minőségét,

▪

ellenőrzi az egészségügyi feladatok betartását,

▪

értekezleteket és továbbképzéseket önállóan is levezethet,

▪

elkészíti a szabadságolási terv ütemezését,

▪

megszervezi az óvodai ünnepeket, ünnepélyeket, megemlékezéseket,

▪

kapcsolatot tart társintézményekkel, szülőkkel.

Figyelemmel kíséri:

▪

az óvoda működésének pontosságát,

▪

az anyagok felhasználásának takarékosságát,

▪

az eszközök megóvását,

▪

a balesetvédelmi és munkavédelmi feladatok betartását,

▪

a hagyományoknak a helyi körülményekhez való megvalósulását.

Nyilatkozat:
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat, magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem.
Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért, az
elvárható

gondosság

elmulasztásával

okozott

károkért

anyagi

felelősséggel tartozom.
Munkám során használt tárgyak, eszközök, gépekre vonatkozóan.
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és

büntetőjogi

A munkaköri leírásban foglaltakon túl, minden egyéb olyan feladatot köteles vagyok
ellátni, amire a Kurca-parti Óvoda vezetője utasítást ad.
Beszámolási kötelezettséggel az intézményvezetőnek tartozik.
Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes
Szegvár,…………………………………………

………………………………………………

……………………………………………………….
12.7. Dajka
12.8. munkaköri leírása

Jogállása:

Munkáját a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló Törvény, az
érvényben lévő közoktatási törvény, az azt kiegészítő végrehajtási rendelete, az
intézmény Szervezeti és Működési szabályzata, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat
szerint köteles az óvodavezető közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt végezni.
Munkáját az intézmény valamennyi vezetője és dolgozója segíti.

Képzettségi feltétel: dajka szakmunkás végzettség

A munkakör jellemzői: Munkáját a gyermekek érdekében elsősorban a gondozás,
tisztántartás terén legjobb tudása szerint végzi.

Főbb tevékenysége:

▪

Az óvoda helyiségeit tisztán tartja a vezető által megjelölt területen.

▪

Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanítást.

▪

Szükség szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében.

▪

Étkezéskor tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést /köpenyt vált, kötényt köt /, az
edényeket leszedi.

▪

Azonos nevelési stílussal segíti a szokások kialakítását, beszélget a gyermekekkel.

▪

Szükség szerint segít a balesetveszélyes hinták, mászókák felügyeleténél az
udvaron.
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▪

Ágyaz, segíti a gyermekek lefektetését és felkelését, vetkőzést és öltözést.

▪

Segít az óvónőnek az óvodai foglalkozási eszközök előkészítésében.

▪

Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemet használ a gyermekekkel.

Időszakos feladatai:

▪

Gondozza az óvoda udvarát, járdát seper, a játszóhomokot felássa és fertőtleníti.

▪

Virágokat gondoz.

▪

Napközben a megbetegedő gyermekekre felügyel.

▪

Esetenként, az óvoda textíliáit kimossa, vasalja, javítja.

▪

Ablakot tisztít, ajtókat, bútorokat, játékeszközöket fertőtlenít, lemossa.

▪

Elvégzi a nagytakarítást.(Őszi,nyári,tavaszi)

▪

Elvégzi azokat az egyéb feladatokat, amelyeket az óvodavezető a feladatkörébe
utal.

A

munkájával

összefüggésben

tudomására

jutott

információkat

a

vonatkozó

rendelkezéseknek megfelelően, a titoktartási nyilatkozatot betartva köteles kezelni, az
észlelt titoksértés esetén a szükséges intézkedést megtenni.

Nyilatkozat:
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat, magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem.
Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért, az
elvárható

gondosság

elmulasztásával

okozott

károkért

anyagi

és

büntetőjogi

felelősséggel tartozom.
Munkám során használt tárgyak, eszközök, gépekre vonatkozóan.

A munkaköri leírásban foglaltakon túl, minden egyéb olyan feladatot köteles vagyok
ellátni, amire a Kurca-parti Óvoda vezetője utasítást ad.

Beszámolási kötelezettséggel az intézményvezetőnek tartozik.

Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes
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Szegvár,…………………………………………

………………………………………………

……………………………………………………

Az intézmény neve/címe:

SZAKÁCS

munkaköri leírása
Az utasítást adó felettes munkakörök:
- intézményvezető
- megbízott, intézményvezető-helyettes
- élelmezésvezető

A munkakörnek alárendelt munkakörök:
- főzőnő
- konyhai kisegítő

A munkakör célja:
Az élelmezésvezető irányítása mellett, a megfelelő adagszámban, alkalommal –
a higiénés és egyéb előírások betartásával – az ételek elkészítésében és
kiszolgálásában való részvétel.

Helyettesítés rendje:
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- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
- szakács
- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
- főzőnő

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
- élelmiszerekről szóló jogszabályok,
- közegészségügyi jogszabályok,
- munkavédelemről szóló jogszabályok.

A szakács a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők
irányításával látja el.

A munkakör tartalma

Általános szakmai feladatok

Legfőbb feladata
- Az élelmezésvezető irányítása szerint biztosítja a konyha működését, végzi a konyhai
feladatokat.
- Biztosítja a konyha rendjét, az elkészített ételek megfelelő minőségét.

Részletes szakmai feladatok

Az élelmezési anyagokkal kapcsolatos feladatok
- Ételkalkuláció alapján átveszi a nyersanyagot az élelmezésvezetőtől, az átvétel és a
felhasználás közötti időben gondoskodik a szakszerű tárolásról.
- Gondoskodik arról, hogy az élelmezési raktárból átvett anyagokat csak az
előírásoknak megfelelő célra használják fel, az előírt anyaghányadot betartsák.
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- Irányítja, és folyamatosan ellenőrzi a nyersanyag-előkészítés folyamatát.
-

Anyagi

felelősséggel

tartozik

az

átvett

nyersanyag

minél

gazdaságosabb

felhasználásáért.
- Gondoskodik az ételminták szabályos vételéről és tárolásáról.
- Elvégzi, és felügyeli a HAACP dokumentációját.
Az étel előállításával, kiadásával kapcsolatos feladatok
- Gondoskodik az

ételek minőségi

és egyéb

előírások szerinti elkészítéséről,

tárolásáról.
- Munkája során a legmegfelelőbb konyhatechnológiát alkalmazza. Kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy az élelmiszerek a konyhatechnológiai eljárások során megőrizzék
előnyös tulajdonságaikat, tápanyagtartalmukat, növekedjék emészthetőségük.
- Betartja és betartatja a főzéstechnikai, technológiai előírásokat, a baleset- és
munkavédelmi szabályokat.
- A konyha rendelkezésére bocsátott eszközöket, berendezéseket szakszerűen
üzemelteti.
- Megszervezi a higiénikus és esztétikus felszolgálást, biztosítja az étkeztetéshez
szükséges tálcákat, tányérokat, evőeszközöket.
-Ízlelés nélkül étel nem szolgálható ki.
- Az élelmezés vezető távollétében gondoskodik az élelmezési üzem zavartalan
működéséről.
- Felügyeli a csoportokban történő ételkiadást, helyben történő étkezésnél az
ételkiszolgálást. A bármilyen okból megmaradó készételt az étkeztetés befejezésekor
az ellátottak számára „repetaként” felkínálja azonnali elfogyasztásra.
- A melegétel elkészülte után 3 órán túl tárolt ételt újbóli felhasználás előtt
érzékszervileg ellenőrzi, azt csak kifogástalan állapotban – újbóli felforralás, átsütés
után – engedi kiszolgálni.
A személyi higiénével, tisztasággal kapcsolatos feladatok
- A szükséges gyakorisággal részt vesz a jogszabályban előírt orvosi alkalmassági
vizsgálatokon.
- Munka közben viseli az előírt munkaruhát.
- Szigorúan betartja és betartatja a konyhai és személyi higiéniai előírásokat. A munka
megkezdése előtt, és minden olyan esetben, amikor a kéz szennyeződhetett, köteles
kezét tisztára mosni és fertőtleníteni.
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- Biztosítja a konyha és ebédlő rendszeres takarítását, ellenőrzi a konyhai dolgozók
ezzel kapcsolatos munkavégzését. Feladata naponta a főzőüst kitakarítása.
- Feladatainak ellátása mellett , hatékonyan irányítja a hozzá beosztott kisegítők
munkáját.

Egyéb feladatok
- Közreműködik az étlap összeállításában.
- A szabályos munkavégzés akadályoztatása esetén (személyi, tárgyi, dologi) először
saját hatáskörben próbál eljárni, amennyiben ez nem lehetséges, a problémát jelzi az
élelmezésvezetőnek.
- Részt vesz a konyha és ebédlő eszközeinek – leltári ütemtervben meghatározott –
leltározásában.
- Kötelessége a munkahelyi titoktartás szabályainak betartása.

A munkakörhöz tartozó felelősség
- Felelős az átvett eszközökért
- Felelős az átvett nyersanyagokért
- Felelős az elektromos berendezések rendeltetés szerű használatáért, a tűzvédelmi és
balesetvédelmi előírások betartásáért,és betartatásáért.
Nyilatkozat:
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat, magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem.
Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért, az
elvárható

gondosság

elmulasztásával

okozott

károkért

anyagi

és

büntetőjogi

felelősséggel tartozom.
Munkám során használt tárgyak, eszközök, gépekre vonatkozóan.
A munkaköri leírásban foglaltakon túl, minden egyéb olyan feladatot köteles vagyok
ellátni, amire a Kurca-parti Óvoda vezetője utasítást ad.
Beszámolási kötelezettséggel az intézményvezetőnek tartozik.
Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes

88

Kelt: ..............................................................

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

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

átadó

átvevő

Az intézmény neve/címe:

Élelmezésvezető
munkaköri leírása

Utasítást adó felettes munkakörök:
- intézményvezető
- intézményvezető-helyettes

A munkakörnek alárendelt munkakörök:
- főszakács/szakács
- konyhai kisegítő

A munkakör célja:
Az intézményvezető irányítása és ellenőrzése alatt az oktatási-nevelési intézmény
étkezetési, élelmezési feladatainak folyamatos és zavartalan ellátásának biztosítása.

Helyettesítés rendje:
- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
- szakképzettségének megfelelő munkakörök,
- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
- egyéb gazdasági jellegű munkakört betöltő személyek.
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
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- élelmiszerekről szóló jogszabályok,
- közegészségügyi jogszabályok,
- munkavédelemről szóló jogszabályok.

Az élelmezésvezető a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a
felettes vezetők irányításával látja el.
A munkakör tartalma

Általános szakmai feladatok

Legfőbb feladata
- Az intézmény vezetőjének irányítása és ellenőrzése alatt, munkatársai segítségével
és bevonásával biztosítja az intézmény élelmezési feladatainak folyamatos és
zavartalan ellátását.
- Felelős az irányítása alatt álló főzőkonyhában előállított ételféleségek minőségéért és
élelmiszerbiztonságáért, a főzőkonyha rendeltetésszerű működéséért.
- Felelős az élelmezési részleg tevékenységének megszervezéséért, irányításáért és
ellenőrzéséért.
- Felelős az ellátottak és az intézményi élelmezésben résztvevő alkalmazottak részére
előírt élelmezési szolgáltatásokért.
- Anyagi felelősség terheli a munkakörével kapcsolatban okozott károkért.

Részletes szakmai feladatok

Az élelmezési anyagokkal kapcsolatos feladatok
- Gondoskodik az élelmezési anyagok beszerzéséről, annak mennyiségi és minőségi
átvételéről,

szakszerű

tárolásáról.

Fokozott

figyelmet

fordít

a

friss,

magas

tápanyagtartalmú élelmezési anyagok beszerzésére.
- Figyelemmel kíséri az anyagkészletek mindenkori nagyságrendjét és összetételét,
rendszeresen ellenőrzi a raktári készletek feltöltését.
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- Gondoskodik a göngyölegek megfelelő időben történő visszaszállításáról.
- Gondoskodik a főzéshez szükséges nyersanyagok raktárból – megfelelő időben –
történő kivételezéséről, előkészítéséről, az ételek higiénés előírásoknak megfelelő
elkészítéséről, tárolásáról, kiadásáról.
- Gondoskodik a romlott élelmezési anyagok selejtezéséről.
- Megszervezi az élelmezési hulladék gyűjtését, hasznosítását, értékesítését.
Ellenőrzési feladatok
- Ellenőrzi az élelmezési anyagok felhasználását mind a raktárban, mind pedig a
főzőtérben.
- Betartja és betartatja a közegészségügyi

és járványügyi

előírásokat, ezzel

kapcsolatosan ellenőrzi az ételminták vételének tényét minden kiosztásra kerülő
ételből.
- Betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat.
- Részt vesz az élelmezési raktár időszaki (havi, negyedévi) tételes ellenőrzésében. Az
ellenőrzések keretében vizsgálja a raktári rendet, higiéniát, a tárolt áruk minőségét, a
romlandó élelmezési anyagok felhasználásának rendjét.
- Betartja és betartatja a pénz- és anyaggazdálkodásra, számviteli rendre vonatkozó,
valamint

az

intézmény

szabályzataiban

foglalt

előírásokat,

megszervezi

a

nyilvántartások vezetését.
- Felügyeli a felszolgált ételek mennyiségét, minőségét, átadását, felelős az időben
történő kiszolgálásért.
- Ellenőrzi az élelmezési normák betartását.
- Felügyeli a rendelkezésre álló eszközök, berendezési tárgyak szakszerű kezelését.
Adminisztratív feladatok
- Elkészíti a heti étlapokat és gondoskodik azok jóváhagyásáról.
- Gondoskodik az élelmezéssel kapcsolatos anyagnyilvántartás vezetéséről, a térítési
díjak – a fenntartó által meghatározott időben történő – beszedéséről.
- Gondoskodik a göngyölegek nyilvántartásáról.
- Kiszámítja a nyersanyagnormát.
- Vezeti az étkezők nyilvántartását.
- Figyelemmel kíséri az élelmezési tevékenységgel kapcsolatos jogszabályokat,
gondoskodik ezek gyakorlatban történő érvényesítéséről.
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-

Figyelemmel

kíséri

az

energiafelhasználást,

a

fogyóeszközök,

segédanyagok

felhasználását, összességében a ráfordítások alakulását.
- Felelős az adminisztratív munka szabályszerű ellátásáért.
Egyéb feladatok
- Megfelelő, konstruktív kapcsolatot alakít ki, illetve tart fenn a szállítókkal,
hatóságokkal (ÁNTSZ).
- Az intézményvezetőnél javaslatot tesz az élelmezési feladatok ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételek kialakítására és biztosítására, az irányítása alá tartozó
terület munkatársainak továbbképzésére.
- Beszámol feletteseinek az élelmezési tevékenység ellátásáról.

A munkakörhöz tartozó felelősség

- Felelős az átvett eszközökért.
- ..........................................................................................................................
- ..........................................................................................................................
- ..........................................................................................................................
Nyilatkozat:
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat, magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem.
Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért, az
elvárható

gondosság

elmulasztásával

okozott

károkért

anyagi

és

büntetőjogi

felelősséggel tartozom.
Munkám során használt tárgyak, eszközök, gépekre vonatkozóan.

A munkaköri leírásban foglaltakon túl, minden egyéb olyan feladatot köteles vagyok
ellátni, amire a Kurca-parti Óvoda vezetője utasítást ad.

Beszámolási kötelezettséggel az intézményvezetőnek tartozik.

Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes
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Kelt: ..............................................................

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

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

átadó

átvevő

Az intézmény neve/címe
FŐZŐNŐ
munkaköri leírása

Az utasítást adó felettes munkakörök:
- intézményvezető
- intézményvezető-helyettes
- élelmezésvezető

A munkakörnek alárendelt munkakörök:
- konyhai kisegítő

A munkakör célja:
Az élelmezésvezető irányítása mellett, a megfelelő adagszámban, alkalommal –
a higiénés és egyéb előírások betartásával – az ételek elkészítésében és
kiszolgálásában való részvétel.

Helyettesítés rendje:
- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
- más főzőnő
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- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
- más főzőnő

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
- élelmiszerekről szóló jogszabályok,
- közegészségügyi jogszabályok,
- munkavédelemről szóló jogszabályok.

A szakács a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők
irányításával látja el.
A munkakör tartalma

Általános szakmai feladatok

Legfőbb feladata
- Az élelmezésvezető irányítása szerint biztosítja a konyha működését, végzi a konyhai
feladatokat.
- Biztosítja a konyha rendjét, az elkészített ételek megfelelő minőségét.

Részletes szakmai feladatok

Az élelmezési anyagokkal kapcsolatos feladatok
- Ételkalkuláció alapján átveszi a nyersanyagot az élelmezésvezetőtől, az átvétel és a
felhasználás közötti időben gondoskodik a szakszerű tárolásról.
- Gondoskodik arról, hogy az élelmezési raktárból átvett anyagokat csak az
előírásoknak megfelelő célra használják fel, az előírt anyaghányadot betartsák. A
felhasználásra nem kerülő nyersanyagot visszaadja.
- Irányítja, és folyamatosan ellenőrzi a nyersanyag-előkészítés folyamatát.
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-

Anyagi

felelősséggel

tartozik

az

átvett

nyersanyag

minél

gazdaságosabb

felhasználásáért.
- Gondoskodik az ételminták szabályos vételéről és tárolásáról.
Az étel előállításával, kiadásával kapcsolatos feladatok
- Gondoskodik az

ételek minőségi

és egyéb

előírások szerinti elkészítéséről,

tárolásáról.
- Munkája során a legmegfelelőbb konyhatechnológiát alkalmazza. Kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy az élelmiszerek a konyhatechnológiai eljárások során megőrizzék
előnyös tulajdonságaikat, tápanyagtartalmukat, növekedjék emészthetőségük.
- Betartja és betartatja a főzéstechnikai, technológiai előírásokat, a baleset- és
munkavédelmi szabályokat.
- A konyha rendelkezésére bocsátott eszközöket, berendezéseket szakszerűen
üzemelteti.
- Megszervezi a higiénikus és esztétikus felszolgálást, biztosítja az étkeztetéshez
szükséges tálcákat, tányérokat, evőeszközöket.
- Felügyeli a csoportokban történő ételkiadást, helyben történő étkezésnél az
ételkiszolgálást. A bármilyen okból megmaradó készételt az étkeztetés befejezésekor
az ellátottak számára „repetaként” felkínálja azonnali elfogyasztásra.
- A melegétel elkészülte után 3 órán túl tárolt ételt újbóli felhasználás előtt
érzékszervileg ellenőrzi, azt csak kifogástalan állapotban – újbóli felforralás, átsütés
után – engedi kiszolgálni.
A személyi higiénével, tisztasággal kapcsolatos feladatok
- A szükséges gyakorisággal részt vesz a jogszabályban előírt orvosi alkalmassági
vizsgálatokon.
- Munka közben viseli az előírt munkaruhát.
- Szigorúan betartja és betartatja a konyhai és személyi higiéniai előírásokat. A munka
megkezdése előtt, és minden olyan esetben, amikor a kéz szennyeződhetett, köteles
kezét tisztára mosni és fertőtleníteni.
- Biztosítja a konyha és ebédlő rendszeres takarítását, ellenőrzi a konyhai dolgozók
ezzel kapcsolatos munkavégzését.
Egyéb feladatok
- Közreműködik az étlap összeállításában.
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- A szabályos munkavégzés akadályoztatása esetén (személyi, tárgyi, dologi) először
saját hatáskörben próbál eljárni, amennyiben ez nem lehetséges, a problémát jelzi az
élelmezésvezetőnek.
- Részt vesz a konyha és ebédlő eszközeinek – leltári ütemtervben meghatározott –
leltározásában.
A munkakörhöz tartozó felelősség
- Felelős az átvett eszközökért.
- ..........................................................................................................................
- ..........................................................................................................................
- ..........................................................................................................................
Nyilatkozat:
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat, magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem.
Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért, az
elvárható

gondosság

elmulasztásával

okozott

károkért

anyagi

és

büntetőjogi

felelősséggel tartozom.
Munkám során használt tárgyak, eszközök, gépekre vonatkozóan.
A munkaköri leírásban foglaltakon túl, minden egyéb olyan feladatot köteles vagyok
ellátni, amire a Kurca-parti Óvoda vezetője utasítást ad.
Beszámolási kötelezettséggel az intézményvezetőnek tartozik.
Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes
Kelt: ..............................................................

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

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

átadó

átvevő

Az intézmény neve/címe:
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Konyhai kisegítő
munkaköri leírása

Az utasítást adó felettes munkakörök:
- intézményvezető
- intézményvezető-helyettes
- élelmezésvezető
- szakács
A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek.
A munkakör célja:
A szakács közvetlen irányítása és felelőssége mellett, a megfelelő adagszámban,
alkalommal, a higiénés előírások betartásával az ételek elkészítése és felszolgálása.
Helyettesítés rendje:
- a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:
- más konyhai kisegítő
- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik:
- más konyhai kisegítő
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
- élelmiszerekről szóló jogszabályok,
- közegészségügyi jogszabályok,
- munkavédelemről szóló jogszabályok.

A konyhai kisegítő a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes
vezetők irányításával látja el.
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A munkakör tartalma

Általános szakmai feladatok

Legfőbb feladata
- A főzőnő irányítása alapján végzi a rábízott feladatokat.

Részletes szakmai feladatok

Az élelmezési anyagokkal kapcsolatos feladatok
- A nyersanyagokat szakszerűen előkészíti. Esetleges rossz minőség esetén azt jelzi a
szakácsnak.
-

Anyagi

felelősséggel

tartozik

az

átvett

nyersanyag

minél

gazdaságosabb

felhasználásáért.
Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok
- Elkészíti, a megfelelő helyszínre szállítja a tízórait, illetve az uzsonnát.
- A szakács utasítása szerint közreműködik az étel-előállítás folyamatában.
- A konyha rendelkezésére bocsátott eszközöket, berendezéseket rendeltetésszerűen
használja.
- Az étkeztetés befejezéséig az ételt – a higiénés előírások betartásával – a megfelelő
hőfokon tartja.
A személyi higiénével, tisztasággal kapcsolatos feladatok
- A szükséges gyakorisággal részt vesz a jogszabályban előírt orvosi alkalmassági
vizsgálatokon.
- Munka közben viseli az előírt munka-, illetve védőruhát.
- Szigorúan betartja a konyhai és személyi higiéniai előírásokat. A munka megkezdése
előtt, és minden olyan esetben, amikor a kéz szennyeződhetett, köteles kezét tisztára
mosni és fertőtleníteni.
-

Főzés,

étkeztetés

után

az

edényeket

elmosogatja és a helyére teszi.
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a

higiéniai

előírásoknak

megfelelően

- Naponta, az étkeztetés után az ebédlőt és a konyhát kitakarítja, az asztalokat
lemossa, a padlót felmossa.
- Hetente egyszer nagytakarítást végez, melynek során lemossa a bútorokat, a
csempéket, kitisztítja a hűtőszekrény(eke)t, átmossa a használaton kívüli edényeket
stb.

A munkakörhöz tartozó felelősség

- Felelős az átvett eszközökért
Nyilatkozat:
A munkaköri leírásban megfogalmazottakat, magamra nézve kötelezőnek tekintem,
annak egy példányát átvettem.
Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és kezelt értékekért, az
elvárható

gondosság

elmulasztásával

okozott

károkért

anyagi

és

büntetőjogi

felelősséggel tartozom.
Munkám során használt tárgyak, eszközök, gépekre vonatkozóan.

A munkaköri leírásban foglaltakon túl, minden egyéb olyan feladatot köteles vagyok
ellátni, amire a Kurca-parti Óvoda vezetője utasítást ad.

Beszámolási kötelezettséggel az intézményvezetőnek tartozik.

Jelen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes

Kelt: ..............................................................

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

......................................................
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FÜGGELÉK
Jogszabályi háttér
•

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

•

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

•

A

lelkiismereti

és

vallásszabadság

jogáról,

valamint

az

egyházak,

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI.
törvény
•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

•

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

•

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

•

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény

•

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.
28.) Korm. rendelet

•

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló

1992.

évi

XXXIII.

törvény

köznevelési

intézményekben

történő

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet
•

A

pedagógus-továbbképzésről,

a

pedagógus-szakvizsgáról,

valamint

a

továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997.
(XII. 22.) Korm. rendelet
•

Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm.
rendelet

•

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
R.)

•

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26)
EMMI rendelet

•

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a
Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet

•

A

nemzetiség

óvodai

nevelésének

irányelve

és

a

nemzetiség

iskolai

oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet
•

A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló
44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet
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•

Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi
feladatokról szóló 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet
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