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1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI
1.1.

A Szervezeti és Működési szabályzat célja

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti
Köznevelésről, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, valamint az 1997. évi XXXI. a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról c. törvény elveinek megfelelően
meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, szervezeti felépítését,
irányításának rendjét, működésének folyamatait, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
Az SZMSZ biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak
végrehajtására.
A szabályzatot a nevelőtestület fogyadja el és a szülői szervezet véleményezi az intézmény
fenntartójának jóváhagyása csak abban az esetben szükséges, ha többletköltségek
jelentkeznek a működés során.
Intézményünk a munkáját az Alapító Okiratban foglaltak, a Pedagógiai Program, a Bölcsőde
Szakmai Programja, a Házirend, az Éves munkaterv, a nevelési tervek, és e szabályzat alapján
végzi.
A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános dokumentum, a nyilvánosságra hozás felelőse
az óvoda vezető.
1.2.

AZ SZMSZ törvényi háttere

A Szervezeti és Működési Szabályzat az alább felsorolt jogszabályok figyelembe vételével
készült:
- 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működési rendjéről
- 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az Államháztartás működési rendjéről
- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28). Korm.
rendelet
- 2013. évi CXXXVII törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
- 2011.évi CXII. törvény: az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
- 1997. évi XXXI. törvény: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
- 1992. évi XXXIII törvény: A közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.)
- 138/1992. évi kormányrendelet: A Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
- 1993. évi III. törvény: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 15/1998. (IV.30.) NM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről,
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-

-

-

-

-

259/2002. (XII.18) Korm. rendelet: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozó engedélyről
2003. évi CCXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről.
1995. évi LXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar
Köztársaságra utaló elnevezésének a használatáról
132/2000.(VII.14.) Korm. rendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről
2012. évi. XXII. törvény a munka törvénykönyvéről, illetve módosításai
257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról.
Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012 (X.8.) EMMI rendelete a Sajátos
nevelésű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiről
6/2016.(III.24) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.)NM rendelet módosításáról
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú
és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

Kiterjedési jogköre:
- Az intézménybe járó gyermekek közösségére
- Szülői, törvényes képviselői közösségre
- Alkalmazotti közösségre
- Az intézménnyel jogviszonyban nem állókra

3

Szervezeti és Működési Szabályzat
1.3.

Az intézmény adatai

Megnevezése:

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde

OM azonosító:

031406

Székhelye:

3023 Petőfibánya Iskola u. 3/A.
tel/fax: 37/387-361

Telephelye:

3023 Petőfibánya Petőfi S. u. 2. sz.
tel: 37/387-152

Az intézmény működési köre
Petőfibánya település közigazgatási területe,
Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám:
maximálisan felvehető óvodás gyermekek száma: 100fő
maximálisan felvehető bölcsődés gyermekek száma: 7 fő
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat száma:
alapító okirat kelte:

PB/985-3/2018
2018.május 16.

Az intézmény alapítója, címe:

Petőfibánya Községi Önkormányzat
3023 Petőfibánya Bánya u. 3.

Az intézmény fenntartója:

Petőfibánya Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
3023 Petőfibánya Bánya u. 3.
tel: 37/387-303

Létrehozásáról rendelkező jogszabály:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás és feladat ellátási kötelezettség alapján Petőfibánya Önkormányzat Képviselőtestületének 186/1993.(XII.14.) számú határozata.
Alapítás dátuma:
1994.04.22
Típus szerinti és gazdálkodási besorolása:

óvoda és mini bölcsőde

- Típusa:
Többcélú közös igazgatású intézmény
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv.
Önálló bérgazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik. A képviselő-testület által a költségvetési
rendeletben jóváhagyott előirányzaton belül gazdálkodik, önálló beszámolásra nem
kötelezett, könyvelési kötelezettségét a Polgármesteri Hivatal látja el.
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Az intézmény vezetője gyakorolja a kollektív szerződésben foglaltak szerint a munkáltatói
jogokat.
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) alaptevékenysége keretében látja el az óvodai és bölcsődei nevelést és az iskolai
életmódra való felkészítést.
b) a gyermekek neveléséhez szükséges, teljes óvodai, bölcsődei életet magába foglaló
foglalkozások keretében látja el alapfeladatát:
Az óvoda feladatai:
- hároméves kortól a gyerekek óvodai nevelése
- az ötödik életév betöltését követően kötelező jellegű óvodai nevelés, iskolai
életmódra felkészítés
- az óvodás gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód
kialakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, értelmi erők fejlesztése,
sokoldalú személyiségfejlődés elősegítése differenciált, felzárkóztatást és
tehetséggondozást magába foglaló pedagógiai munkával
A mini bölcsőde feladata
20 hetes kortól 3 éves korig a gyermekek gondozása, nevelése.

Konyha feladata alapvetően az Önkormányzat kezelésében lévő oktatási- nevelési
intézmények, szociális ellátások, valamint egyéb külső igénybevevők részére kulturált és
higiénikus körülmények között étkezés biztosítása.
Szakfeladat megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
Az Óvoda programja tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
nevelését, ellátását, mely szerint a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján a hátrányok csökkentését szolgáló fejlesztő
tevékenységgel, a szükséges többlet segítséget megkapva folyik a nevelő
munka. Az ellátható organikus és nem organikus zavarokkal küzdő gyermekek
mellett a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését is felvállalja.
Az óvoda ellátja a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekeket:
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-

Tanulási zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus
fejlődési zavarok,
- Beszédfejlődési zavar, vagy beszédfogyatékosság talaján kialakult tanulási
zavar,
- Beilleszkedési zavarok: aktivitás és figyelemzavar, hiperkinetikus
magatartászavar,
- enyhe fokú értelmi fogyatékos,
- integrálható autista,
- integrálható középsúlyos fokú értelmi fogyatékos,
- mozgássérült,
- hallássérült.
Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása
Gyermekétkeztetés mini bölcsődében
Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
Száma
Tevékenység megnevezése
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
107051
Szociális étkeztetés
104031
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104035
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Az intézmény jogállása:
A Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde a Köznevelési
törvény alapján önálló jogi személy.
- Az intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével
kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörbe. A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában,
ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, szülők, illetve a képviselők, a
jogszabályban meghatározottak szerint.(Knt.24§ 1-2.)
- Az intézményben dolgozók létszámát a hatályos jogszabályi előírások tartalmazzák
-

A foglalkoztatottak engedélyezett létszámát nevelési évenként az irányító szerv által kiadott
képviselő-testületi határozat adja meg.

-

Az intézmény helységeiben, területén, párt, vagy párthoz kötődő szervezet nem
működhet
Az alkalmazottak személyes adatainak kezelését a 2011.évi CXC. törvény határozza
meg.

-
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1.4.

A Bélyegző használata, aláírási jogok:

Az intézmény körbélyegzője: középen a Magyar Köztársaság címere, körülötte az óvodabölcsőde neve felirattal, Petőfibánya
„Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde”
A hosszú és a körbélyegzőinek használati jogosultsága:
- az intézmény vezetője
- élelmezésvezető
- Óvodavezető helyettes
Hivatalos iratokon aláírási joggal az intézmény vezetője rendelkezik, akadályoztatása esetén
az intézmény vezető helyettes.
Utalványozásra, kötelezettségvállalásra, szerződésben, megrendelésben, megállapodásban
stb. előírt feladatok szakmai teljesítésére, a végrehajthatóság jogosultságának igazolására
kizárólag az intézmény vezetője hivatott. A számlák, szállítólevelek összegszerűségének
igazolására – hatásköri leosztás alapján – a vezető helyettes és az élelmezésvezető is
jogosult.
A bélyegzőket a székhely óvoda irodájában és az élelmezésvezetői irodában elzárva kell
tartani.
A bélyegzőket eltűnésük esetén érvénytelenítetni kell, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A bélyegzők használatára az ide vonatkozó hatályos jogszabályozást kell alkalmazni!

1.5.

Az intézmény szervezeti felépítése

Az intézmény belső szervezeti egységeinek, szintjeinek meghatározásánál legfontosabb
alapelv, hogy feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek
megfelelően. Ennek tükrében az intézmény két épületben működik.

Petőfibányai Mini Manó Óvoda és bölcsőde
Székhely: Iskola u. 3/a
2 csoport

Telephely:
Petőfi Sándor u. 2.
2 csoport

Mini Bölcsőde
Főzőkonyha:Iskola u. 3/a

Tálaló konyha: Petőfi Sándor
Baptista Általános Iskola
Iskola u. 1.
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Az intézményvezető képviseli az intézményt.
Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében az intézményvezető helyettesre,
vagy az intézmény más alkalmazottjára – írásban – átruházhatja, és egyben meghatározhatja
gyakorlásának formáit.
Az intézmény alkalmazottainak közössége
Az intézmény alkalmazotti közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló
dolgozókból áll. Az intézmény közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, az
intézményen belüli érvényesítési lehetőségeit a jogszabályok (Mt., Kjt. ) és az ezekhez
kapcsolódó rendeletek rögzítik.
A munkáltatói jogok gyakorlása:
A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdésekben intézkedésre jogosultnak kell
tekinteni:
- a munkavégzéssel kapcsolatban a közvetlen vezetőt,
- a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével
összefüggő
- kérdésekben a kinevezési hatáskörrel rendelkező magasabb vezetőt.
Kinevezésre, illetve fegyelmi jogkör gyakorlására jogosult vezető:
- az óvoda vezető, mint magasabb vezető, az intézmény valamennyi dolgozója
tekintetében.
Közvetlen vezetőnek kell tekinteni:
- a munka közvetlen irányításával megbízott valamennyi vezetőt,
- az óvoda vezetőt
Ha egy adott munkakört több közalkalmazott tölt be, a közvetlen vezető joga és kötelessége
a feladatok elosztása az érintettek között.
1.5.1. A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása
- Az intézmény nevében aláírásra az Intézmény vezetője jogosult. Távolléte vagy
akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat
helyette a helyettesítését ellátó vezető helyettes írja alá.
- Az intézményvezető helyettes aláírási jogköre a szakmai tevékenységével kapcsolatos
levelekre, saját hatáskörben tett intézkedésekre, az óvodában és a bölcsődében a
tanügyigazgatás körébe tartozó ügyekre terjed ki.
- Az intézményvezető vagy az helyettes által aláírt levelek fejlécezettek vagy ennek
hiányában a fejbélyegzőt használjuk, aláírásuk mellett pedig minden esetben
körbélyegzőt használunk. Az élelmezésvezető, aláírása mellett fejbélyegzővel
hitelesíti a dokumentumot, számlát, szállító levelet.
1.5.2. Kötelezettségvállalás
Az intézmény vezetője fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalására a mindenkor
érvényes „Petőfibánya Községi Önkormányzat pénzgazdálkodással kapcsolatos
kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakmai teljesítés hatásköri
rendjéről” szóló szabályzatban foglaltaknak megfelelően jogosult.
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3.

A MŰKÖDÉS RENDJE

3.1.

A nevelési év helyi rendje

A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg – a szülői közösség
véleményét figyelembe véve – az évnyitó értekezleten, amit a munkatervben rögzítenek.
A nevelési év munkarendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb
eseményeket és időpontokat:
- A nevelőtestületi értekezletek időpontjait,
- Az intézményi ünnepek és rendezvények idejét és ünneplésének a módját,
- a nevelés nélküli munkanapok programját és időpontját,
- a bemutató foglalkozások, nyílt napok időpontját.
A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.
A nyári időszakban (az általános iskola nyári szünet kezdetétől augusztus 20-ig) a csoportok a
székhelyen, összevontan működnek.
Ez idő alatt folynak a karbantartási munkák.
A nyári zárásról a szülőket az óvoda faliújságján kihelyezett hirdetményben értesíti február
15-ig.
A nyári zárás előtt zárási nyilatkozatot kell aláíratni a szülőkkel, mely tartalmazza a zárva
tartás idejét, valamint az igény szerinti elhelyezés lehetőségét, valamint a szülői
igényfelmérést arról, hogy kér-e, vagy sem elhelyezést.

3.1.1. Ügyintézési rend a szorgalmi időszakban a következők szerint történik:
A hivatalos ügyek intézése az intézményvezető irodájában történik.
Az intézményvezető hétköznapokon 9-12 óra, valamint – előre egyeztetett időpontban 13 –
15.30 óra között tart fogadóórát. Az intézményvezetővel történő időpont egyeztetés
szükséges és javasolt. Ez alól kivételt képeznek a gyerekek mindenek felett álló érdekeit
szolgáló ügyek.
Az óvoda egy nevelési évben legfeljebb öt nevelés nélküli munkanapot szervez.
A nevelés nélküli munkanapon a szülők igénye szerint ügyeletet kell szervezni. Ügyeletet
ebben az esetben a nevelőmunkát segítő alkalmazottak látják el.
Bölcsődék Világnapja: április 21. Ezen a napon, ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra
esik, az azt követő legközelebbi munkanapon nevelés-gondozás nélküli napot tartunk, a bölcsőde
zárva tart. (15/1998. NM módosított rendelet.)

A nevelési év rendjét, az intézmény rendszabályait a nevelési év kezdetén tartott szülői
értekezleten ismertetni kell minden csoportban.

10

Szervezeti és Működési Szabályzat
3.2.

A nyitva tartás rendje

Az óvoda nyitva tartása a nevelési évben hétfőtől péntekig napi 10 órás.
Mindkét épületben: hétfőtől péntekig 6-16.30 óráig tart nyitva.
A bölcsőde naponta reggel 7.00 órától 16.00 óráig fogadja a gyermekeket.
(6.00-tól 7.00-ig és 16.00-tól 16.30-ig intézményi ügyeletet tartunk. ezt a bölcsődés családok is
igénybe vehetik, előzetes jelzés alapján.)

Heti pihenőnapon és munkaszüneti napon az intézmény épületeit zárva kell tartani. A
szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre engedélyt a Petőfibánya Községi
Önkormányzata adhat. Rendezvények esetén a nyitva tartástól való eltérést az intézmény
vezetője engedélyezi.
Rendkívüli esetben, ha a csoportok létszáma jelentősen lecsökken, a teljes nyitva tartási
időben össze lehet vonni a csoportokat, esetenként még egy épületbe is. Ebben az esetben is
a törvényben meghatározott 1 csoportra vonatkozó létszámhatárnak kell eleget tenni.
Ezekben az esetekben az intézményvezetője ad engedélyt.
A napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben megfogalmazottak szerint –
gyermeküket az óvodai, bölcsődei tevékenységek zavarása nélkül behozhassák, illetve
hazavihessék.
3.3.

Az intézményben dolgozók munkarendje

A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban álló
alkalmazottainak helyi munkarendjét szabályozza. A munkarend az intézmény
Munkatervében került meghatározásra, és a helyben szokásos módon kifüggesztésre kerül a
feladat-ellátási helyek felnőtt öltözőjében.
3.3.1. A vezetők intézményben való tartózkodásának a rendje
Az intézmény nyitva tartása alatt felelős vezetőnek kell bent tartózkodnia.
A fent említett vezetők akadályoztatása esetén a helyettesítés a következő képen történik:
az azonnali döntést igénylő kérdésekben a vezetőségi tagok közül az intézményben a
leghosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező vezetőségi tag, távollétében a
leghosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező – óvodában óvodapedagógus
jogosult intézkedni. A vezetőt ily módon helyettesítő személy konkrétan megjelölésre kerül a
munkaköri leírásában, illetve a vezető munkaköri leírásában is feltüntetjük. Az óvodáért
felelős vezetőségi tagok intézkednek az azonnali döntést igénylő ügyekben, hatáskörüket
meghaladó ügyekben értesítik az intézményvezetőt.
2.3.2 Az alkalmazottak munkarendje
Valamennyi alkalmazott köteles 10 perccel a munkakezdés előtt, a munka felvételére
alkalmas állapotban megjelenni az intézményben.
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Az intézményben dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő
részletes feladatait, kötelezettségeit és jogait minden dolgozó névre szóló munkaköri
leírásban kapja meg. A munkaköri leírások a Házirend mellékletét képezik.
A munkaköri leírásokat az intézményvezetője készíti el minden év szeptember 30-ig.
Az óvodapedagógus és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak, valamint a konyhai
dolgozók munkarendjét és a helyettesítési rendet az intézmény vezető helyettes állapítja
meg, egyeztetve a dolgozókkal, majd az intézmény vezetőjével az intézmény zavartalan
működése érdekébe.
A bölcsődei dolgozók munkarendjét a szakmai vezető javaslatára az intézmény vezetője
állapítja meg.

2.3.3 Az alkalmazottak távolmaradása, rendkívüli távolmaradása
Az alkalmazott a munkából való távolmaradását és annak okát a törvényi előírásoknak
megfelelően 15 nappal korábban köteles bejelenteni. Rendkívüli távolmaradását és annak
okát /pl: megbetegedés/ a lehető legrövidebb időn belül köteles jelenteni a
csoportban/munkavégzési helyen vele együtt dolgozó kollegájának, és ezzel egy időben az
óvodában tartózkodó felelős vezetőnek, hogy gondoskodni lehessen a szakszerű és gyors
helyettesítéséről. A felelős vezetője értesíti az intézmény vezetőjét.
A dolgozó a táppénz során keletkezett táppénzes igazolásait személyesen, vagy
akadályoztatása esetén, a vezető részére köteles eljuttatni.
Amennyiben a személyes megjelenés nem kizárt, akkor személyesen, mivel a személyes
megjelenést a MÁK eljárási rendje indokolja, a táppénzes igazolásokra vonatkozóan.
Mindennemű távolmaradás jelentésköteles, így az arra kijelölt alkalmazott azonnal jelenti az
arra
rendszeresített
formanyomtatványon
a
dolgozók
szabadságolását,
keresőképtelenségét az előző hónapra vonatkozóan a felelős vezetőnek, illetve a
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező munkatársnak.
A távollévők helyettesítési rendjét valamennyi alkalmazott munkaköri leírása tartalmazza.
Belső (székhely, telephelyen belüli) helyettesítést az óvodákért felelős vezetők, külső
(székhely, telephelyen kívüli) helyettesítést az intézményvezető bonyolítja. A túlóra vonzatú
helyettesítést minden esetben az intézmény vezetője engedélyezi. Az óvodák közötti
segítségadás, illetve személycsere az intézményvezető jogkörébe tartozik a dolgozóval, a
munkahelyi vezetővel egyeztetve.
A helyettesítés napi, heti rendjét a intézményvezető határozza meg.

Alapelvek a helyettesítésben:
- az intézmény zavartalan feladatellátása
- a dolgozók egyenletes terhelése
- a rátermettség és alkalmasság
- a szükséges szakmai felkészültség
- a meghatározott kompetencia körök.
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A gondozónőt távolléte esetén elsősorban az az óvodapedagógus helyettesíti, aki a 60 órás
felkészítésben elsajátította a 3 év alatti gyermekek gondozásához szükséges
alapismereteket.
Az óvodapedagógus és a bölcsődei gondozó szakszerű helyettesítése érdekében a
csoportnaplót naprakészen az óvodában található informatikai eszközön kell vezetni.
2.3.4. A szabadságolás ütemezése
Minden évben a szülői igényfelmérést követően április 15.- és 30. között a dolgozók
megjelentik az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon szabadság igényüket. Ennek
megfelelően az intézményegység vezetője elkészíti a szabadságolási tervet. Május első
hetében egyeztetésre, majd kifüggesztésre kerül annak érdekében, hogy már júniusban
megkezdhető legyen a szabadságok kiadása.

3.4.

Címerhasználat és Lobogózási rend

1995. évi LXXXIII. törvény a Magyarország nemzeti jelképeinek és a Magyarországra utaló
elnevezésnek a használatáról 5/A § (1.) bekezdés értelmében a zászlót a helyi önkormányzat
által fenntartott közfeladatot ellátó intézményekre feladatainak ellátása során ki kell tűzni.
A (2.) bekezdés értelmében több épületben kifejtett tevékenység esetében a zászló
elhelyezésének kötelezettsége a központi épületre irányadó.
Ennek értelmében, az intézményben az intézmény székhelyén kötelező a zászlót kitűzni a
feladatellátása során. Amennyiben más épületünkön is kitűzésre kerül a zászló, azt a
132/2000.(VII.14.) Korm. rendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről 1§
(3.4.5.) bekezdése szerint a zászlót évente cserélni kell, ha elhasználódott- kopott, szakadt,
fakult-hamarabb.
A zászló tekintélyét meg kell őrizni, ennek érdekében legalább 3 havonta tisztítani kell. Csak
az e rendelet mellékletében meghatározott szabvány zászló tűzhető ki.
Az intézmény a címtábláján, nyomtatványain és a körbélyegzőn az Alapító Okiratban
meghatározott hivatalos nevet használja.
A címtáblát mindenki által jól látható helyre kell kitenni. A címtáblán a székhely település
nevét is fel kell tüntetni.

3.5.

Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések

3.5.1. Különös közzétételi lista
A fenntartó/intézmény honlapján bárki számára személyazonosításra alkalmatlan
formában, korlátozástól mentesen,kinyomtatható és kimásolható módon, a betekintés,
letöltés, nyomtatás, kimásolás és a hálózati adatátvitelszempontjából is díjmentesen történő
hozzáféréssel közzé kell tenni a különös közzétételi listát. A közzé tettanyagok személyes
adatokat nem tartalmazhatnak. A közzétételi listát, szükség szerint, de legalább nevelési
évenként, illetve tanévenként felül kell vizsgálni.
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Tartalma:
- Óvodapedagógusok száma
- Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
- Dajkák száma
- Dajkák szakképzettsége
- Óvodai nevelési év rendje
- Mini bölcsődében elhelyezett gyermekek létszáma
- Kisgyermeknevelő iskolai végzettsége, szakképzettsége
- Bölcsődei dajkák száma, szakképzettsége
- Bölcsődei nevelési év rendje
- Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma
3.5.2. Az intézmény hivatalos szakmai alapdokumentumainak a nyilvánossága
Az intézmény alapvető dokumentumai:
az óvoda Pedagógiai Programja
Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai programja
a Szervezeti és Működési Szabályzat
a Házirend
Az alapdokumentumok nyilvánosak, azaz minden érdeklődő számára hozzáférhetőek minden
feladat-ellátási hely irodájában, melyek az óvodáért felelős vezetővel való előzetes
egyeztetést követően megtekinthetőek. A nyilvánosságról, és a nyilvános dokumentumok
hozzáférhetőségéről a fenntartó a honlapján, illetve minden épületében hirdetmény
formájában gondoskodik.
Az alapdokumentumok hivatalos példányait az érdeklődők az intézményből nem vihetik ki.
Az alapdokumentumok megváltoztatásának módját a dokumentumok végén található
érvényességi rendelkezések szabályozzák. Az alapdokumentumok megváltozásáról az
intézmény vezetője köteles tájékoztatni az érintetteket aktuálisan összehívott értekezleten.
Az intézménybe újonnan beiratkozott gyermekek szülei szóbeli és írásbeli tájékoztatást
kapnak a bölcsőde, óvoda Pedagógiai Programjáról valamint a Házirend alapvető
szabályairól.
3.5.3. Az intézmény belső szakmai és tanügyi dokumentumainak használata
Az intézmény belső szakmai és tanügyi dokumentumait minden érintettnek rendelkezésére
kell bocsátani. Az alapvető dokumentumokból, továbbá az éves munkatervből és belső
ellenőrzési tervből feladat-ellátási helyenként köteles az intézmény vezetője legalább egy
példányt biztosítani a nevelési év kezdésekor.
Törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget a szakmai dokumentációink vezetésével,
melyet a Pedagógiai Program szabályoz.
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3.5.3.1.

Kötelezően vezetendő dokumentumok óvodában:

Az intézményvezető által vezetett nyilvántartások, illetve kezelt dokumentumok:
-

Felvételi előjegyzési napló
Óvodai törzskönyv
Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről
költségvetés (a fenntartó gazdasági ügyintézővel)
munkaköri leírások
dolgozók szabadságának nyilvántartása
személyi anyagok vezetése
dolgozók továbbképzési kötelezettsége teljesítésének nyilvántartása
kis- és nagy értékű eszközök nyilvántartása (leltár)
munkavédelmi napló vezetése
éves munkaterv, munkatervi beszámolók készítése
szabályzatok készítése és felülvizsgálata
Óvodapedagógusok által vezetett nyilvántartások, illetve kezelt dokumentumok:

-

Csoportnapló – naprakészen
Egyéni fejlődési napló – része a csoport naplónak;
Felvételi mulasztási napló – naprakészen
Jegyzőkönyv gyermekbalesetekről
Munkaidő nyilvántartás
A mini bölcsőde csoportban a gondozónő által vezetett dokumentumok:
“Gyermekek védelmében” elnevezési dokumentációs rendszer vezetése

-

Bölcsődei gyermekegészségügyi törzslap
IX. sz. adatlap alapellátásban részesülő gyermekről
Fejlődési lap
Csoportnapló
Üzenő füzet

3.5.3.2.

A papíralapú dokumentumok vezetésére vonatkozó szabályok

Hibás bejegyzés esetén a javítás módja: (229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet
végrehajtásról 113. §)
- Áthúzással, hogy olvasható maradjon
- Aláírással, keltezéssel, a papíralapú nyomtatvány esetében körbélyegzővel kell
hitelesíteni.
 Csoport napló: (EMMI 91.§)
Vezetése, a nevelőtestület által megalkotott és határozattal elfogadott, az intézményvezető
által kiadott formában történik. A csoportnapló felépítése a Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
Programjával koherens.
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Tartalmazza:
- Intézmény nevét
- OM azonosítóját és címét
- Nevelési évet
- A csoport megnevezését,
- a csoport óvodapedagógusait
- A megnyitás és lezárás időpontját
- Óvodavezető aláírását, körbélyegzőt
- Pedagógiai program nevét
- a gyermekek nevét és óvodai jelét,
- összesített adatokat a fiúk és lányok számáról, ezen belül megadva a három év alatti,
a három–négy éves, a négy–öt éves, az öt–hat éves a hat–hét éves gyerekek számát,
a sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik
bölcsődések voltak,
- a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek számát
- a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a tevékenységeket,
- a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirendet napi bontásban,
- nevelési éven belüli időszakonként
o a nevelési feladatokat,
o a szervezési feladatokat
o a tervezett programokat és időpontjukat
- a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmakat a következőbontásban:
o vers és mese,
o ének,zene, énekes játék,
o rajzolás, mintázás, kézi munka,
o mozgás,
o a külső világ megismerése,
- az értékeléseket,
- a hivatalos látogatásokat ,a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét és
beosztását,
- a gyermekek egyéni lapját
 Felvételi mulasztási napló:
A felvett gyermekek nyilvántartására és mulasztásaik vezetésére szolgál.
- Fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a csoport
megnevezését.
- a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét és
idejét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a
jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, lakóhelyének, tartózkodási
helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét,
- a felvétel időpontját, jogviszony megszűnésének idejét és módját.
- - az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését,
- -a szülők napközbeni telefonszámát,
- a megjegyzés rovatot.
Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a
szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény kiállításnak
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időpontját és számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő
kötelező felülvizsgálat időpontját.


Egyéni fejlődési napló:

Az egyéni fejlődési napló a csoport napló része (hatályos jogszabály alapján). Vezetése a
nevelőtestület által megalkotott formában, elektronikusan történik. A tartalma megegyezik
a 20/2012.-es EMMI rendeletben meghatározottakkal. Vezetésére a portfólió jelleg jellemző:
a gyermekről a kötelező bejegyzéseken túl aktuális információk is bekerülnek, melyek a
fejlődésben változást eredményezhetnek. A gyermek értékelése minden soron következő
fejlesztési időszak előtt megtörténik.




Felvételi mulasztási napló – naprakészen, Jegyzőkönyv gyermekbalesetekről
Az aktuális nyomtatványoknak megfelelően kötelező a vezetésük.
Munkaidő nyilvántartás
Speciális pedagógusok által használt nyomtatványok, értelemszerű vezetése;

3.5.3.3.
Az elektronikus úton előállított papír alapú dokumentumok vezetésére
vonatkozó szabályok



Felvételi, előjegyzési napló
Rendszeresítve: INFORMIR Gyermek nyilvántartási program
Óvodai csoportnapló
Nevelőtestület által elfogadot formában elektronikusan történik Az intézményvezető
hitelesítésével (megnyitás, lezárás), folyamatos oldalszámozással tanév végén PDF
formátumba archiválva, jegyzőkönyvileg hitelesítve a megnyitás, lezárás dátuma és
oldalszám alapján a pedagógus és a vezető aláírásával hitelesítve.



Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR)
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást az
óvodavezető alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére.
 Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az
alábbi dokumentumok papíralapú másolatát:
Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
o Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések
o Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések
o KIR-STAT jelentés
o Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel és a pedagógusok értékelési minősítési
rendszerével kapcsolatos feladatok bejelentése az Oktatási Hivatal informatikai támogató
rendszerébe, továbbá az aktuális feladatok ellátása az intézményben (intézményvezető,
intézményi delegált tagok, óvodatitkár, pedagógusok)
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Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az
óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában egy külön e
célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai
rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek
férhetnek hozzá.


A tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium
üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván.
A jegyzőkönyv kitöltésének céljából a vezető-helyettes rendelkezik hozzáféréssel. A jegyzőkönyv
lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan óvodavezetői hatáskör.

A számítógépen készített dokumentumok felvezetését követő nyomtatás során keletkezett
dokumentumokat az intézmény vezetőjének az utolsó oldalon aláírásával és az intézmény
bélyegzőjével kell ellátnia a dokumentum hitelesítéséül.

3.5.4. Felvételek, a gyermekek elosztásának és gyermekcsoportok kialakításának rendje
A felvétel rendje: Az intézményi férőhelyeket a fenntartó a törvényeknek megfelelően
határozta meg.
A gyermekek felvétele jogszabályban meghatározottak alapján történik. Bővebben lásd a
Házirend-ben.
A beíratást az intézmény vezetője, ill. az általa kijelölt személy végzi. Az óvodai beíratás
időpontja minden évben április 20. és május 20. között, az Önkormányzat által meghirdetett
időpontban történik. Nyilvánosságra hozatal a beíratás időpontja előtt 30 nappal történik.
A beíratáshoz a szülőnek magával kell hoznia a gyermekre vonatkozó alapdokumentumokat,
mely minden évben a beíratásra felhívás plakáton is szerepel. A beírtatást követően a
hatályos jogszabályoknak megfelelően 22 munkanapon belül tájékoztatni kell a szülőket a
gyermek felvételéről, avagy elutasításáról. Az esetleges elutasításról határozatot kell hozni.
A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének
megadásával- kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermekek óvodai felvételt
nyert vagy felvétele elutasításra került, továbbá arról is, hogy a szülő a döntésről szóló
határozatot, mely időpontban és mely feladat-ellátási helyen, kitől veheti át.
3.5.5. A gyermekek elosztásának rendje óvodában:
A beíratást követően az intézmény vezetője az intézményvezetés véleményének figyelembe
vételével végzi az elosztást.
Amennyiben több a beiratkozott gyermek, mint a felvehetők száma, úgy Szülői
Munkaközösséggel együtt egy bizottságot kell létrehozni, amely a felvételnél a következő
szempontokat veszi figyelembe:
- hátrányos, illetőleg halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
- a következő évben iskolába lépő gyermek,
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- dolgozó szülő gyermeke
- állami gondozott gyermek,
- egyedülálló, dolgozó szülők gyermeke,
- szociális indokoltság


A gyermekcsoportok kialakításának rendje az óvodában:

Az óvodai csoportok szervezésének szabályait a Nemzeti Köznevelési törvény szabályozza.
Csoportba való beosztásról az intézményvezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok
véleményének figyelembevételével.
A szülők szabad intézmény választási jogát fenntartva, az intézménybe való felvételnél
figyelembe kell venni a szülő elhelyezésre vonatkozó kérését amennyiben az a csoportokban
aránytalan gyermeklétszámokat nem okoz.
4. MINI BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSE:

4.1. Az intézmény használati rendje:















20 hetes kortól 3 éves életkor betöltéséig vehető fel az a kisgyermek, akinek otthoni
ellátását, gondozását szülei nem tudják biztosítani, akinek egészséges fejlődése
érdekében (szociális vagy egyéb ok miatt) szükséges a bölcsődei szakszerű gondozás,
nevelés
Amennyiben még nem érett a gyermek az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltéséig
tovább gondozható a bölcsődében.
Az intézménybe a gyermek felvételét a bejelentett állandó lakhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező keresőképességet folytató vagy folytatni kívánó szülő vagy törvényes
képviselő kérheti.
A szülő az intézményvezető felé gyermeke bölcsődei ellátását megelőzően két héttel
munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását
arról, hogy a szülő alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: -a
körzeti védőnő -a gyermekorvos -a családgondozó -a gyermekjóléti szolgálat vagy a
gyámhatóság.
A bölcsődébe beíratást követően a gyermek felvételéről vagy elutasításáról az intézmény
vezetője írásban értesíti a szülőket.
A bölcsődei ellátás esetén a gyermek, napi gondozási ideje legalább négy óra és
legfeljebb tizenkét óra.
A mini bölcsődében, egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető,
gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte a
második életévet, vagy sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak.
A mini bölcsőde 37§(1) bekezdése szerint napi nyitvatartási időn kívül is biztosíthatja a
gyermekek felügyeletét ügyelet keretében. Az ügyelet igénybevételére a fenntartó külön
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térítési díjat állapíthat meg. Az ügyelet időtartama a napi három órát nem haladhatja
meg azzal, hogy az ügyelet délután legfeljebb 19 óráig biztosítható.
A bölcsődei ellátás megszűnik:
A bölcsődei év végén (augusztus 31.), valamint ha a gyermek a harmadik (negyedik)
életévét betöltötte és óvodaéretté vált a gondozási évet megszakítva is.
Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását:
Aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében
nem gondozható, illetve magatartási zavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.
Távolmaradás a bölcsődéből:
A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni. Ennek igazolását az intézmény
házirendje szabályozza.
4.1.1. A kisgyermeknevelő
és bölcsődei dajka munkarendje igazodik a gyermek
napirendjéhez.
4.1.2. A mini bölcsőde fenntartója úgy szervezi a napi munkát az intézményben, hogy a
kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka a gyermek ellátásáról megfelelően
gondoskodni tudjon. A fenntartó biztosítja, hogy a kisgyermeknevelő, bölcsődei
dajka betegsége vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén a
helyettesítés megoldott legyen az adott munkakörhöz meghatározott képesítési
előírásoknak megfelelő személlyel, akinek rendelkezni kell érvényes
Egészségügyi Nyilatkozattal.
4.2.

A Főzőkonyha az óvoda szerkezetében helyezkedik el.

Az üzemelés alatt az alábbiakat folyamatosan be kell tartani:
-

a főzőkonyhán egyszerre maximum 300 adag étel készíthető el,
évente két alkalommal megelőző jelleggel, illetve szükség szerint rovar-rágcsálóirtást
kell végezni,
a zárt szemét-, hulladékgyűjtést és annak rendszeres elszállítását meg kell szervezni,
a dolgozók alkalmazásának feltételeit – munkaköri alkalmassági és személyi higiénés
alkalmasság igazolása, érvényes „Egészségügyi nyilatkozat”, – biztosítani kell,
a szakhatósági hozzájárulást a munkaterületen kell tartani és azt az ellenőrzés során
fel kell tudni mutatni,
a tevékenység megszűnését vagy változását az illetékes népegészségügyi hatóságnál
írásban be kell jelenteni.

Helyettesítés rendje:
A konyhai alkalmazottak munkaköri leírása tartalmazza a helyettesítés rendjét.
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5. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE
Az Óvoda és Bölcsőde Intézmény vezetési struktúrája:
Intézményvezető

Intézményvezetés

Vezető helyettes
Élelmezés vezető

Tagjai:
Intézményvezető
Intézményvezető helyettes
Bölcsőde szakmai vezetője
Szakszervezeti titkár
Közalkalmazotti Tanács Elnöke
Élelmezés vezető

5.1. Az intézmény vezetőségének tagjai, jogkörei
Az intézmény élén az intézményvezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.
Magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Kinevezési jogát a fenntartó gyakorolja.
Az intézmény vezetősége, mint testület: konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik.
Feladata az intézmény működése során felmerülő kérdések, feladatok, döntések előkészítése, a
végrehajtás megvitatása, a nevelőtestület munkájának összehangolása a meghatározott
feladatok megvalósítására.
A vezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. (Az ellenőrzési területek és tartalmak
leírását és szabályozását a munkaköri leírásuk és a belső ellenőrzési terv tartalmazza.)
Az intézményvezetés a 3.2.2. pontban meghatározott szerint, illetve szükség szerint ülésezik.
A vezetői értekezlet összehívását a vezetőség bármely tagja kezdeményezheti.
A vezetőség tagjai szóbeli és írásbeli beszámolási kötelezettséggel bírnak az éves
munkatervben meghatározottak alapján. A vezetői értekezletre - a napirendtől függően meg kell hívni a Szülői Szervezet képviselőjét.
A vezetők közötti feladatmegosztás
5.1.1. Az intézményvezető jogköre és felelőssége:
-

-

Hatáskörébe tartozik a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény
működéséhez szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat
Felel az intézmény szakszerű, törvényes működéséért, gazdálkodásáért
Felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési
rendszerének működéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért
és ellátásáért, gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres
egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.
jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját
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Feladata:
- az intézmény képviselete,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- a nevelőtestület vezetése,
- a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű
megszervezése, és ellenőrzése,
- a pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése,
- felelős az intézményi szabályzók elkészítéséért,
- a szülői munkaközösséggel, munkavállalói érdekképviselettel való együttműködés,
- a nemzeti és intézményi ünnepek méltó megszervezése,
- felelős a hatályos jogszabályok, rendeletek betartásáért,
- kapcsolattartás, koordináló tevékenység a Polgármesteri Hivatallal, Pedagógiai
Intézettel, Nevelési Tanácsadóval, Szakmai szervezetekkel, Szakszervezettel.
- Évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szintű szűrővizsgálatok
megszervezése a gyerekek részére;
- a pedagógus etika normáinak betartása és betartatása.
Az intézményvezető feladatai a következő területek szerint csoportosíthatók:
- pedagógiai,
- munkaügyi,
- gazdálkodási,
- tanügyi-igazgatási.
5.1.2. Az intézményvezetés működése, feladata és felelősségi köre
Az intézményvezető munkáját az Intézményvezetés segíti. Az intézményvezetés az
intézmény döntéseinek meghozatala előtt véleményezési jogkörrel bír.
Tagjait titoktartási kötelezettség terheli minden a munkája során tudomására jutott, az
intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyerekek és a dolgozók
személyes adatait illetően.
Véleményez:
- az intézményi pénzeszközök átcsoportosításában, a maradványok felosztásában,
- az intézmény egészének működését befolyásoló személyi és tárgyi feltételeket érintő
javaslatokról,
- továbbá mindarról, amiben az intézményvezető állásfoglalást kér,
- az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerését,
- az éves költségvetési terv javaslatát,
- a fejlesztési, beruházási és felújítási terveket.
Az intézményvezetés főbb feladatai és hatásköre:
- folyamatosan figyelemmel kíséri az intézményben folyó nevelő-oktató munka
helyzetét,
- különös figyelmet fordít az intézményi pedagógiai program végrehajtására,
- segíti az intézményi nevelési-oktatási feladatok végrehajtásának szervezését,
különösen: a tapasztalatok összegzésével, programok kezdeményezésével, az
ellenőrzési feladatokba való bekapcsolódással,
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-

javaslatot tesz az intézmény vezetőjének az intézmény személyi, tárgyi feltételeinek
javítására vonatkozóan, valamint az intézményi munkában tapasztalható
hiányosságok megszüntetésére, a hasznos kezdeményezések megvalósítására,
- véleményezi az intézmény programjait, munkaterveit, költségvetését, értékelő
beszámolóit, és mindazon előterjesztéseket, amelyek véleményezésére az intézmény
vezetője felkéri,
Az intézményvezetés működése:
- Az intézményvezetői értekezleten gyakorolja feladat- és hatáskörét:
 az intézményvezetés havonta – minden hónap 1. szerdáján - tartja üléseit /rendes
ülés/
 szükség esetén az intézmény vezetője a rendes üléstől eltérő időpontban is
összehívhatja az értekezletet /soron kívüli ülés/ a meghívás szóban is történhet.
 A z értekezletet az intézmény vezetője készíti elő.
- Az intézményvezetés a határozatait nyílt szavazással, és egyszerű szótöbbséggel hozza.
- Az intézményvezetés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv a
határozatképesség adatait, a hozott határozat pontos szövegét, a döntéshozatal
szavazatainak számát, valamint a tanácskozás lényegét tartalmazza.
- A jegyzőkönyvet az intézményvezető és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
- A jegyzőkönyv elkészítéséről, a hozott határozatok nyilvántartásáról, a határozatok
végrehajtásáról az intézményvezető gondoskodik.
5.1.3. Az intézményvezető helyettes jogköre, felelőssége és feladatai
Vezető beosztású közalkalmazott.
Alapvető feladata a telephely munkájának felügyelete, közvetlen irányítása. Az
intézményvezető állandó helyettese.
- megbízásáról az intézményvezető javaslatára a nevelőtestület dönt,
- irányítja, szervezi az intézmény munkáját, képviseli az intézmény egységet,
- pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését segíti,
- ellátja az intézményvezető által átruházott jogkörükbe tartozó feladataikat,
- felelőssége a feladat ellátásáért fent áll,
Továbbiakban munkaköri leírásban részletezve.
5.1.4. Élelmezésvezető feladatai, jogköre:
Feladatai:
- felelős az intézményi étkeztetés működéséért és gazdálkodásáért
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági
működésének valamennyi területét
- folyamatosan értékeli a konyha tevékenységét, munkáját,
- közreműködik az intézmény költségvetésének, gazdálkodásáról szóló beszámoló
jelentéseinek elkészítésében, gondoskodik az ahhoz szükséges adatszolgáltatásról,
- a konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatok megszervezése, irányítása,
felügyelete, ellenőrzése, HACCP rendszer betartása, nyilvántartások vezetése,
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- az étlapot a korszerű táplálkozási igényeknek, és a kötelező tápanyagszükségletek
figyelembe vételével egy héttel előre elkészíti, figyelembe véve a kiadott élelmezési
normát,
- az intézményvezetővel közösen kialakítja a beszállítói kört, folyamatosan figyelemmel
kíséri a beszerzési árak alakulását,
- az étlapnak megfelelő nyersanyagbeszerzésekről gondoskodik, hogy azok a megfelelő
időben, mennyiségben, és minőségben a rendelkezésre álljanak,
- ellenőrzi, és felügyeli az ételek minőségét, adagolását és kiosztását, a mennyiségi, és
minőségi kifogásokat kivizsgálja,
- az étkezőről létszámjelentést, havi elszámolást készít
- gondoskodik a konyhai dolgozók rendszeres képzéséről, felügyeli a higiéniai
munkavédelmi követelmények betartását,
- irányítja a konyhai dolgozók munkáját,
- biztosítja a HACCP rendszer maradéktalan megvalósulását,
- az élelmiszerraktár felelős kezelője,
- irányítja, ellenőrzi a konyhai dolgozók munkáját, elkészíti a dolgozók
munkabeosztását, szabadságolás tervét
- ellenőrzi a konyhai dolgozók higiénés tevékenységét, a technológiai rend és fegyelem
betartását, az ételminták szabályszerűségét,
- beszedi az étkezési térítéseket és hetente elszámol a pénztárnak.
Felelős:
- az élelmezés megfelelő minőségben, mennyiségben történő biztosításáért,
- az elszámolások helyességéért, az élelmezési norma betartásáért,
- a konyhai berendezések, eszközök rendeltetésszerű használatáért, a gépek,
berendezések állagának megóvásáért,
- a megrendelések szabályszerű bonyolításáért,
- a raktárból kivételezett anyagok felhasználásáért és a visszavételezésért,
- a HACCP követelményeinek betartásáért.
Az élelmezésvezető belső ellenőrzési tevékenysége:
- a konyhai felhasználás ellenőrzése, anyagkiszabat alapján
- az étel mennyiségének és minőségének ellenőrzése,
- a konyhai technológia betartásának ellenőrzése,
- a higiénés rend , a takarítás ellenőrzése,
- védő és munkaruhák rendeltetésszerű használatának ellenőrzése,
- munkarend, munkafegyelem betartásának ellenőrzése.
Az intézményvezető távolléte esetén az intézményvezető megbízása alapján látja el a
vezetői feladatokat.
Munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titok megőrzése:
-

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott
érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben, vagy kinevezési okmányokban
leírtak szerint történik.
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-

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az
elvárható szakételemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen
túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre
betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra,
vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat.
- A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi
vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.
- Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem
áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak
minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.
- Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:
az intézmény működésével kapcsolatos információk,
a dolgozók személyi adatai, munkavégzésükkel összefüggő információk
a szociális étkezésben, és a kedvezményes gyermekétkeztetésben
részesülőkkel kapcsolatos adatok, információk
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül.
A vezetők helyettesítésének rendje jelen szabályzat 2.3.1 pontjában kifejtve.
Bővebben a munkaköri leírásokban.
5.2. Alkalmazotti közösség
Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja.
A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve és a
közalkalmazotti törvény szabályozza. Az intézményvezető az intézményben dolgozó pedagógusokkal
és a kisgyermeknevelővel rendszeres kapcsolatot tart a nevelőtestületi értekezleten, illetőleg az
óvodai és bölcsődei tevékenységek látogatása alkalmával. A bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelő és
technikai dolgozók közösségével kapcsolatos vezetői feladatokat, ellenőrzést, értékelést megosztva
végzi az óvodavezető helyettessel.
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, javaslattételi,
véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg. Az írásbeli kapcsolattartás fórumai a belső
faliújság, a körlevél, aktualitás felhívások, email.
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken,
amelyekre meghívót kap.
Véleményezési
jog:
az
intézmény
megszüntetésével,
átszervezésével,
feladatának
megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és
módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan.
A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken kívül az
óvoda működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az óvoda
minden közalkalmazottja.
Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés-előkészítés során a döntési jogkör
gyakorlójának mérlegelnie kell.
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A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a
javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.
Egyetértési jog: a döntési jogkör gyakorlója csak úgy rendelkezhet, ha a jogosultak ténylegesen
egyetértenek.
Döntési jog: kizárólagos intézkedési jog, melyet jogszabályok biztosítanak.

5.3. A nevelőtestület működésének rendje
5.3.1. A nevelőtestület feladatai és jogai
A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak a közössége, a nevelési kérdésekben az
intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagjai az intézmény
valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja és a nevelőmunkát közvetlenül
segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja.
A nevelőtestület határozhat úgy, hogy a kisgyermeknevelő és a pedagógiai asszisztens
tanácskozási joggal vesz részt a döntésekben.
A nevelőtestületnek döntési jogköre van:
- a Pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend, a Továbbképzési program, és egyéb
belső szabályzók elfogadásában és módosításában
- az éves munkaterv elfogadásában
- átfogó értékelések és beszámolók elfogadásában
- a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásában
- saját feladatainak átruházásában
- beiskolázási terv elfogadásában
- szülőkkel való kapcsolattartás rendjében.(Knt. 70§ (2.) bek)
A nevelőtestület véleményezési jogkörrel bír:- a működéssel kapcsolatos valamennyi
kérdésben (Knt. 70§(3. ) bek)
-

továbbképzéseken, tanfolyamokon továbbtanulásban való részvételre való
javaslattétel,
tanfolyami végzettség anyagi elismerésére való javaslat,
óvodapedagógusok megbízatása /munkavédelem, tűzvédelem, gyermekvédelem,
stb./
vezetői pályázatok véleményezése,
intézmény felújítási munkálataival kapcsolatban,
külön jogszabályban meghatározott ügyekben véleményt alkothat,
javaslatot tesznek a szakmai készletbeszerzésre /előzetesen felmért igények szerint,
szükséges mértékben/.

A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében az éves munkatervben meghatározott/egy
nevelési évben legalább 3 értekezletet tart. Rendkívüli értekezlet hívható össze a lehetséges
kereten kívül, vagy munkaidőn túl, ha azt a vezetőség szükségesnek tartja, vagy a
nevelőtestületnek legalább az 1/3-a kezdeményezi. A nevelőtestületi értekezleten,
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megbeszéléseken minden pedagógus részt vesz, annak munkájába tevékenyen
bekapcsolódik.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak
kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
5.3.2. A kisgyermeknevelő feladatai és kötelezettségei
A gyerekek gondozását életkorának megfelelően ellátja, testi, - lelki fejlődését biztosítja. A
szakgondozó az intézmény szakirányú végzettséggel rendelkező közalkalmazottjai, a
bölcsőde szakmai kérdéseit egyéni felelősséggel bír.
A kisgyermeknevelő munkarendjét és munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. A
munkarendje a biztonságos és szakszerű működés érdekében év közben aktuálisan
változtatható. Feladatát a mini bölcsődei szervezeti egységhez tartozó alapdokumentumok
alapján végzi. Szabályzatban meghatározott, a szakmai területet érintő kérdésekben
véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az óvoda és mini bölcsőde szakmai
tevékenységében, értekezleteken, továbbképzéseken és rendezvényeken vesz részt.

5.4. A szakmai munkaközösség működésének a rendje (Nkt.71.§)
A közös minőségi és szakmai munka adott részterületének magasabb színvonalú művelése
érdekében a pedagógusok szakmai munkaközösségeket működtethetnek.
Szakmai munkaközösséget legalább 5 pedagógus hozhat létre.
A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó
nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez
Az intézményi munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból
munkacsoportokalakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetőség döntése alapján.
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetés hozza létre, erről tájékoztatnia
kell a nevelőtestületet.
Az intézményben működő munkaközösségek tagjai saját maguk alakítják ki működésük
szabályait. Saját maguk javasolják a munkaközösség vezetőjét, akit az óvodavezető bíz meg
határozott időre, legalább egy nevelési évre, és amely megbízás többször is hosszabbítható.
A szakmai munkaközösség éves munkaterv alapján dolgozik. A munkaközösség vezetőjének
legalább évente, a nevelőtestületi értekezleten beszámolási kötelezettsége van.
A szakmai munkaközösségek tevékenysége
- javítják az intézményben folyó nevelőmunka szakmai színvonalát, minőségét
- a magas színvonalú munkavégzés érdekében fejlesztik az adott terület módszertanát
- összegzik a működési területükkel kapcsolatos tapasztalatokat
- figyelemmel kísérik a működési területükre kiírt pályázati lehetőségeket
- javaslatot tesznek a költségvetés szakmai előirányzatainak felhasználására.
A szakmai munkaközösség-vezetők tevékenységével kapcsolatos feladatok
- összeállítják a munkaközösség éves programját, munkatervét
- bemutató-foglalkozásokat szerveznek
- a munkatervben előirányzott időben beszámolnak a munkaközösség munkájáról
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5.5.
-

-

-

-

javaslatot tehetnek kitüntetésre, jutalmazásra
/ bővebben a munkaköri leírásokban./
értékeli a tagok munkáját
Gyermekvédelmi felelős feladata; kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal
segíti az óvodapedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját,
Veszélyeztetett gyermek megismerése- a veszélyeztető okok feltárása érdekébencsaládlátogatásokat végez,
a gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközzel meg nem
szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén értesíti a gyermekjóléti
szolgálatot,
a Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére részt vesznek eseti megbeszéléseken,
a gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres, vagy rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi az Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál,
a szülők által jól látható helyen közzéteszik a gyermekvédelmi feladatot ellátó
fontosabb intézmények- Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Gyámhatóság
címét, illetve telefonszámát,
a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját, az éves intézményi feladattervben
rögzítettek alapján végzi.
Részletesebb feladatleírás a munkaköri leírásban.

5.6. A szülői munkaközösség működése
A Nemzeti köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően rendelkeznek a szülők
közösségéről, működéséről. Ennek alapján az óvodában a szülők meghatározott jogaik
érvényesítése, illetve kötelességük teljesítése érdekében munkaközösséget hozhatnak létre.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogokat rögzíti a szülői
munkaközösség számára:
- javaslattételi jog és véleményezési jog az intézmény házirendjét és a Szervezeti
Működési szabályzatát illetően, kirándulások, előadások, rendezvények
szervezésében, egyetértési jog minden anyagi terhet jelentő feladat elhatározásában.
- a szülői munkaközösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről
(szülői választmány).
- a szociális hátrányok enyhítését célzó pedagógiai tevékenység tartalmi elemzése,
- a kulturális rendezvényekre történő eljutás, részvétel formáira, tartalmi elemeire,
Az óvodai, bölcsődei csoportok szülői munkaközösségének tevékenységét az
óvónők/kisgyermeknevelő
segítik.
A
szülői
munkaközösségek
véleményeiket,
állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott SZMSZ-elnök közvetítésével juttatják el az
intézményvezetéshez.. A szülői munkaközösség a nevelési év kezdetén alakuló ülést tart.
Megalkotja a munkatervet, ezt követően szükség szerint tart értekezletet. Az óvodai
munkaközösség kapcsolattartója tájékoztatást ad az óvoda munkájáról.
A Szülői közösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezletnek azon napirendi pontjainak a
tárgyalására, amelyek a gyermekek nagyobb részét érintik, meg kell hívni.
A Szülői közösség képviselője tárgyalási jogkörrel vesz részt az értekezleten.
Az intézmény a szülői közösség részére véleményezési jogosultságot biztosít:
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-

A Szervezeti és Működési Szabályzat következő részében:
A gyermekek fogadásának rendje,
A létesítmény használata
A vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás
Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részletek
A házirend megállapításában
A szülőket anyagilag is érintő ügyekben
A szülői értekezlet rendjének megállapításában
Az intézmény és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában
A munkatervnek a szülőket is érintő részében.

6. BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE
Az ellenőrzés célja, hogy biztosítson kellő mennyiségű, és minőségű információt a
nevelőmunka tartalmáról
és színvonaláról, az intézmény belső működéséről, és ennek keretében – a hibák okainak
feltárásával és a javítás lehetőségeinek kidolgozásával – folyamatosan növelje a
hatékonyságot.
A belső ellenőrzés az ellenőrzési terv szerint történik, amely az éves munkaterv része.
Az egész évre szóló ellenőrzési tervet a munkaközösség vezetők, és a szakmai közösség
vezetőinek véleményét figyelembe véve az intézmény vezetője készíti el. Az ellenőrzési
tervet a feladat-ellátási helyeken a dolgozók számára jól látható helyre ki kell függeszteni.
6.1. Ellenőrzés kiterjed
- munkakörrel kapcsolatos feladatok betartására, elvégzésének módjára, minőségére,
- munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre.
6.2. Belső ellenőrzés formái:
- fejlesztő tevékenység ellenőrzése,
- délelőtti, délutáni munkaellenőrzés,
- beszámoltatás,
- eredményvizsgálatok,
- helyszíni ellenőrzések,
- az intézményi munkarenddel kapcsolatos feladatok ellenőrzése,
- az éves munkatervben meghatározott feladatok érvényre jutása,
- a nevelőmunka hatékonyságának vizsgálata,
- udvari élettel kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése,
- adminisztrációs munka ellenőrzése,
- reszortfelelősi munka ellenőrzése,
- gazdasági, ügyviteli munka ellenőrzése.
6.3. Az ellenőrzési kompetenciák
A fenntartó belső ellenőre: minden területen, teljes jogkörrel.
Intézmény vezető: minden területen, teljes jogkörrel.
Intézmény vezető helyettes: pedagógusok szakmai munkája és technikai dolgozók munkája.
Külső szakértők: szakmai felügyelet által megbízás alapján.
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Az ellenőrzési jogosultsággal rendelkezők egyben beszámolási kötelezettséggel is
rendelkeznek.
Az Óvoda és bölcsőde vezetője:
Az intézmény vezetője ellenőrizhet minden szakmai, gazdasági, tanügy igazgatási,
munkáltatói, ügyirat-kezelési területen, teljes jogkörrel bármely feladat-ellátási helyen.
Szakmai ellenőrzések lehetnek:
- előre bejelentett ellenőrzések valamilyen témában az ellenőrzési terv szerint / ezek
lehetnek átfogó, tematikus és visszatérő ellenőrzések,
- előre be nem jelentett váratlan ellenőrzések problémák feltárása, megoldása
érdekében, a napi felkészültség ellenőrzése érdekében.
Az intézmény vezető helyettes ellenőrzései kiterjedhetnek:
- feladatkörébe sorolt feladatok megvalósítása megfigyelés útján,
- a megtapasztalt, tudomására jutott hiányosságok pótlására,
- saját intézményükben dolgozók munkafegyelmének ellenőrzésére,
- az intézményvezető szakmai ellenőrzésein részt vesz.
A teljesítményértékeléshez érdemi értékeléssel járul hozzá óvodája
tekintetében.

dolgozóinak

A szakmai munkaközösség vezető ellenőrzése kiterjed:
- A szakmai munkaközösség munkatervében megfogalmazottak megvalósítására,
- A tagok feladatainak felelősségteljes megvalósítására,értékelésére
- Véleményt alkot a teljesítményértékelés alkalmával a munkaközösségi tagok
munkavégzéséről.
6.4. Az ellenőrzés menete
- Az ellenőrzést végzők kötelesek az ellenőrzést írásba foglalni, és legkésőbb a
következő munkanapon az ellenőrzöttel megtárgyalni.
- Az ellenőrzött személy a tapasztalatokra írásban észrevételt tehet.
- Egy-egy intézményi terület átfogó ellenőrzés eredménye az intézményi értékelésbe
beépítetten kerül nyilvánosságra.
6.5.

A dolgozók értékelése az ellenőrzések alapján

6.5.1. Pedagógusok
Az ellenőrzések, értékelések célja az egyéni teljesítmények folyamatos javítása, ezért az
értékelés csak folyamatos ellenőrzés alapján történhet. Az értékelés alapja a munkatervben
megfogalmazott éves értékelési terv és a munkaköri leírásban foglaltak teljesítése alapján
történik. Az értékelés teljes dokumentációját az IMIP tartalmazza. Az önértékelés figyelembe
vételével a vezetők a meghatározott időszakokban értékelik a pedagógusok teljesítményét,
feltárva a hiányosságokat, megjelölve a javítás módját és határidejét. Új célok kitűzésekor az
intézmény, vonatkozó dokumentumaiból kell kiindulni. Az értékelés a jutalmazás alapja.
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A gyakornokok értékelése a „Gyakornoki szabályzat” alapján történik.
6.5.2. A technikai dolgozók
A technikai dolgozók munkáját a feladat ellátási helyük szerint illetékes tagintézmény-vezető
értékeli. Az értékelés évente, vagy a meghatározott célok elérésének határideje után
történik. Az értékelés alapja a munkatervben megfogalmazott célok és a munkaköri leírásban
foglaltak teljesítése, valamint az egyéni célfeladatok. Az értékelés teljes dokumentációját az
IMIP tartalmazza.
6.6. Az intézményi önértékelési rendszer indulása:
2015 őszén – megfelelve a jogszabályokban előírt kötelezettségeknek –sor került a köznevelési
intézmények önértékelési rendszerének bevezetésére.
A munkafolyamat meghatározó részeként tekinthetünk az intézményi önértékelési program
elkészítésére, amely lényeges szerepet tölt be az elkövetkező öt év óvodai önértékelési
feladatainak végrehajtásában.
Az intézményi önértékelési rendszer kialakítására a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
145. § (1) bekezdésében leírtak értelmében kerül sor.
6.6.1. Az önértékelés célja:
Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre
vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető
önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan
meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Majd erre építve fejlesztéseket
tervezzen, fejlesztési feladatait intézkedési tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási,
önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a
programok megvalósításának eredményességét.

6.6.2. A pedagógiai munka éves ellenőrzési ütemtervét az óvodavezető-helyettes és a szakmai
munkaközösség vezetője javaslatai alapján az óvodavezető készíti el.
Az ellenőrzési terv az éves munkaterv része. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit,
módszereit, szempontrendszerét és ütemezését.
Az ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzés kiterjed az egyes
feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre.
Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az óvodavezető felel.
6.7. A kereset-kiegészítés feltételei
Az 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
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pályázatírás
publikálás
bemutatók tartása
új módszerek, ötletek kipróbálása, megvalósítása, továbbadása
belső ellenőrzések tapasztalatai
óvodapedagógusi tevékenységével emeli és erősíti az óvoda elismertségét
pályakezdők szakmai segítése
olyan munkában való részvétel, amely nem kapcsolódik a munkaköréhez
A kereset-kiegészítés mértékéről az óvodavezető dönt. A döntés-előkészítés folyamatában
kikéri az óvodavezető-helyettes, a szakmai munkaközösség vezetője és a KT elnökének
véleményét.

7. KAPCSOLATTARTÁS RENDJE
7.1. A vezetés és a feladat-ellátási helyek kapcsolattartásának rendje
A feladat-ellátási helyeket közvetlenül a munkaterületért felelős vezetők irányítják.
Gondoskodnak arról, hogy a gyermekek és az óvoda dolgozóit érintő intézkedések az
területükön időben megtörténjenek.
Ennek érdekében minden reggel e-mailt köteles bontani az óvoda vezetője.
Az intézmény vezetője és a vezetőség havi gyakorisággal egyeztetik a következő időszak
feladatait, értékelik az elmúlt időszak eseményeit.
A vezetők segítik az átjárhatóságot és a kapcsolattartást a feladat-ellátási helyek
alkalmazottai között.
Rendkívüli esetekben haladéktalanul értesítik az óvodáért felelős vezető az intézmény
vezetőjét. A rendkívüli esetet elsőként észlelő alkalmazott az esetleges veszélyhelyzet
elhárítása után haladéktalanul értesíti az intézmény vezetőjét.
7.2.

A közalkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje

A kapcsolattartás formái: értekezletek, megbeszélések, intézményi és nevelőtestületi ülések.
A különböző döntési fórumokra a napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési és
véleményezési jogot gyakorló, közösség által delegált képviselőt meg kell hívni.
A teljes alkalmazotti közösség ülését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt a
jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor.
Lehetőség van a speciális munkaterületek alapján szervezett értekezlet összehívására, ha
tárgyalásra kerülő téma tartalma és terjedelme ezt megkívánja.
7.3.

A vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás rendje

Szükséges, hogy a szülők ismerjék az intézmény nevelési törekvéseit és programját. A szülők
jogos igénye, hogy gyermekük intézményi életéről, képességei fejlődéséről rendszeres
felvilágosítást kapjanak, ezért a szülők tájékoztatására kiemelt gondot fordítunk.
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Kívánatos, hogy az óvónők, gondozónő jól ismerjék a csoportjukba járó gyermekek családi
hátterét, valamint példaértékű, segítőkész szülői közösség jöjjön létre, amely jelentős
támogatást nyújthat a gyermekek nevelésében.
Ennek érdekében az óvodákban szülői munkaközösségek működnek.
Az óvodai intézményegységet tekintve óvodai szinten a szülői munkaközösséggel az
intézményvezető, a csoport szülői munkaközösségével az óvodapedagógus tart kapcsolatot.
A szülők és az óvodapedagógusok, a kisgyermeknevelő a gyermekek nevelése érdekében az
alábbi esetekben
konzultálhatnak:
- nyíltnapok
- családlátogatás
- fogadóórák
- szülői értekezletek
- mindennapokban, a legszükségesebb esetben a gyermekek közötti munka
megzavarása nélkül.
7.4. Társadalmi környezettel való kapcsolattartás
Az intézmény képviselete az intézményvezető jogköre és feladata.
A külső kapcsolattartás részletes szabályozása:
- a partnerek azonosítása, igényeik felmérése,
- a kapcsolattartás formája és módja: az intézményi minőségirányítási
programban kidolgozott és a helyi nevelési programban leírt szabályok szerint
történik.
A Mini Manó Óvoda és bölcsőde rendszeres kapcsolatot tart:
- Az Önkormányzat hivatalával
- Képviselő testülettel
- Nevelési Tanácsadóval
- Gyermekjóléti szolgálattal /gyermekvédelmi megbízotton keresztül, akinek nevét
minden intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni/
- Petőfibánya Kultúrális és Testnevelési Közalapítvánnyal
- Egészségügyi szolgáltatóval
- Petőfi Sándor Baptista Általános Iskolával
- Civil szervezetekkel
- Bölcsődei Szakmai Szervezetekkel
Külső partnerekkel való kapcsolattartás módja, formája:
- hivatalos levelezés
- tájékoztató levél
- esetmegbeszélés
- interjú
- közös rendezvényeken való részvétel
Gyakorisága:
szükség szerint
7.4.1. Az óvoda kapcsolata az iskolával
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Az óvodák megismerésére nyílt napokon és az együttműködési megállapodásban lefektetett
programokon biztosítunk lehetőséget- A tanítónőknek óvodalátogatási lehetőségeket biztosítunk.
- Az iskolákban nyílt órákon veszünk részt, amelyen keresztül betekintést nyerhetünk az
iskolában folyó munkába, amely elősegítheti az intézmény, kedvező megítélését.
- A nagycsoportosoknak iskolalátogatást szervezünk
- Az iskolásokat meghívjuk óvodánk nagyobb rendezvényeire.
- a tanító nénik játékos foglalkozásokon, hagyományőrző programokon, hospitálási
napokon és szakmai fórumokon ismerkedhetnek meg az óvodai életrend
sajátosságaival, a leendő
- iskolásokkal és szülőkkel.
- A pedagógusokat és az iskola igazgatóját meghívjuk az óvoda szülői értekezletre az
óvodák szülői értekezleteire, ahol lehetőséget kapnak az iskola munkájának
bemutatására.
8. A LÉTESÍTMÉNYEK és HELYISÉGEK BELSŐ HASZNÁLATI RENDJE
8.1. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok:
8.1.1. Egészségvédelmi szabályok-óvodai- bölcsődei intézményegységre
Az intézmény működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani.(fertőtlenítés, takarítás, mosogatás, stb.)
Az intézmény gondoskodik az egészséges, biztonságos feltételek megteremtéséről, a
balesetek megelőzéséről.
- Az intézmény dolgozói csak érvényes munka alkalmassági és egészségügyi kiskönyvvel
dolgozhatnak.
- Az érvényesítés módja: munka –alkalmassági, munkába álláskor és időszakosan
berendelés alapján, egészségügyi alkalmassági vizsgálat évente.
a munkaviszony megszűnésének napján ZÁRÓ munkaalkalmassági vizsgálaton kell
részt venni.
- Az óvodába/bölcsődébe járó gyermekek egészségügyi ellátását a 26. /1997. IX. 3./ NM
rendelet szerint a fenntartóval egyeztetett megállapodás alapján látja el az óvoda
orvosa és a védőnők
- Az óvoda konyhájába csak eü. kiskönyvvel rendelkező személyek léphetnek be.
- Dohányzás: a közoktatási intézményegységek területén TILOS.
Tilos a dohányzás a bejárattól számított 5 méteres körzeten belül is.
- Az óvodában/bölcsődében megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől
számított legrövidebb időn belül haza, vagy orvoshoz kell vinnie.
- A szülő értesítése a betegséget észlelő pedagógus/kisgyermeknevelő kötelessége. A
pedagógusnak/kisgyermeknevelőnek a szülő megérkezéséig gondoskodni kell a
gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásáról. Az
így hazabocsájtott gyermek legközelebb csak orvosi igazolással jöhet óvodába.
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Beteg, még lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az intézményt teljes
gyógyulásig nem látogathatja.
- A gyermek a betegség után csak orvosi igazolással jöhet óvodába-bölcsődébe.
- Fertőző gyermekbetegség esetén az intézményt azonnal értesíteni kell.
- A további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani
fertőtlenítésre, tisztaságra.

-

Az intézménnyel közvetlen jogi kapcsolatban nem álló személyek magatartásukkal,
viselkedésükkel az intézményben folyó pedagógiai és szabadidős tevékenységet nem
zavarhatják. Az intézmény rendezvényein, ünnepségeken és más, az intézmény által
szervezett programokon olyan magatartás, viselkedés várható el, amely másokban
megbotránkozást, riadalmat nem kelt.
Tilos a botrány, garázdaság, közösségellenes, erőszakos magatartás tanúsítása. Az intézmény
az elvárt normák megszegése esetén a módosított 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet alapján
szabálysértési eljárás megindítását kezdeményezi.
8.1.2. Általános szabályok
Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodók kötelesek:
- a közösségi tulajdont védeni
- a berendezéseket rendeltetésszerűen használni
- az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni
- az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni
- a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni
- a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.
Aki betörést észlel, haladéktalanul értesítenie kell a rendőrséget és az óvoda vezetőjét.
A rendőrség megérkezéséig az épületbe senki nem mehet be.
A dolgozók kötelesek a munkahelyükön az elvárható rendet és fegyelmet betartani.
8.1.3. Az épületek használati rendje, biztonságos működés feltételeinek biztosítása
Az épület főbejárata mellett címtáblát kell elhelyezni. A jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően a központi épületre zászlót kell kitűzni. 132/2000. (VII. 14.) Korm. Rendelet.
A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben, rendeltetésszerűen
akkor és oly módon használhatják, hogy ne zavarja a nevelő tevékenységet, és az intézmény
egyéb feladatainak az ellátását.
Az épületek nyitását és zárását, kódolását a dajkák, a csengő és a retesz használata a
dajkák, illetve az óvónők végzik.
Rendkívüli esetekben a vezető engedélyével nyithat –zárhat, kódolhat más alkalmazott.
Aki zárja az épületet köteles ellenőrizni az alábbiakat:
- a közlekedési utak szabadon hagyása
- az elektromos berendezések /kávéfőző, vasaló, stb./ kikapcsolt állapotát
- az ablakok zárt állapotát
- a tűzoltó készülékek és vízszerzési helyek zárt állapotát, szabadon tartását,
megközelíthetőségét
- az épület áramtalanításának végrehajtását.
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8.1.4. Az intézmény helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok
A gyermekek az intézmény helyiségeit, létesítményeit és berendezéseit csak felnőtt
felügyelete mellett használhatják.
Az óvodák berendezéseit az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében
lehet az épületből kivinni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell a kivitelre kerülő
tárgyakat, az elvitel határidejét és anyagi felelősségvállalást.
Az egyes csoportszobák működési idejét a dolgozók munkarendje határozza meg.
A szülők a gyermekükkel az öltözőben tartózkodhatnak.
A szülőkre vonatkozó intézményi szabályokat a Házirend tartalmazza. A szülők gyermeküket
óvodapedagógusnak, kisgyermeknevelőknek kell, hogy átadják, illetve óvodapedagógus,
kisgyermeknevelő tudtával viheti el.
8.1.5. Az udvarok használati rendje
A feladat-ellátási hely udvarain a gyermekek csak óvónői, kisgyermeknevelői felügyelettel
tartózkodhatnak, az ott lévő játékokat, létesítményeket csak óvónői, kisgyermeknevelői
felügyelettel használhatják. A intézményünk udvara nem nyilvános játszótér, az
intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek nem használhatják. Kivételt képeznek az
intézmény által szervezett családi rendezvények.
8.1.6. Az intézménybe belépés és tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban az óvodával/bölcsődével.
A feladat-ellátási helyek bejárati ajtaját/kapuját de. 8:30-tól 12:15-ig, és 13:00-tól 15:15-ig
zárva kell tartani. Az intézmény területén idegen személy csak felelős vezető engedélyével
tartózkodhat. A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az
intézményvezető és a látogató megbeszélése, egyeztetése alapján történik.
A csoportok és foglakozások látogatását más személyek részére az intézményvezető
engedélyezi.
Szülői látogatásra a csoportszobában a csoportvezető óvodapedagógussal, gondozónővel
előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor.
A dolgozó hozzátartozója csak a munkarend zavarása nélkül léphet be az intézménybe.
8.1.7. Egyéb tilalmak
Gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelemi szakellátást nyújtó intézményekben,
óvodában tilos a reklámtevékenység.
E tilalom nem vonatkozik az egészséges életmódra és a környezetvédelemre neveléssel
összefüggő, továbbá a közzétételi és kulturális tevékenység vagy esemény, valamint az
oktatási tevékenység reklámja, valamint az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen
eseményt szervező vagy annak megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó
vállalkozás nevének, védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel,
eseménnyel közvetlenül összefüggő megjelenésre.
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Reklámtevékenységet csak a fenntartó és intézményei részére tájékoztatás, és
közművelődés céljából, a gyermekek egészségmegőrzésével, védelmével kapcsolatban végez
az intézmény.
Az intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet.
8.1.8. Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok
Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is:
 kirándulás, séta
 színház-, bábszínház-, múzeum-, kiállítás-látogatás
 sportprogramok
 iskolalátogatás stb.
A szülők a nevelési év kezdetén írásban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az óvodán kívül
szervezett programokon részt vegyen.
Városon kívüli kirándulás a szülői ház anyagi hozzájárulásával valósítható meg. Azoknak a
családoknak, ahol nem tudják biztosítani a gyermek részvételét a színházi előadáson, vagy a
kiránduláson, a gyermekvédelmi felelős segít a támogatás (alapítványi, támogatói) felkutatásban.
Ha a szülő nem járul hozzá, hogy gyermeke részt vegyen a programon, a gyermek számára
más csoportban biztosítjuk az óvodai ellátást az adott napon.
8.1.9. Az óvodapedagógusok feladatai:
 A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, időpontjáról és a
közlekedési eszközről.
 Az óvodavezető tájékoztatása előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi
formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedési eszköz)
kitöltésével írásban.
A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy óvodavezetőhelyettese írásban ellenjegyezte.
8.1.10. Különleges előírások
A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani.
 Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő,
minimum 2 fő
 Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1-1 fő felnőtt kísérő
Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.

9. ÓVÓ-VÉDŐ RENDELKEZÉSEK
9.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az intézmény és a gyermekorvosi szolgálat közötti szerződésben szabályozottak szerint az
óvodában a gyermekorvos évente legalább egyszer szemészeti, ortopédiai és belgyógyászati
vizsgálatot végez minden csoportban.
A körzeti fogorvos évente szűri a gyermekek fogazatát.
Az intézményben szűrővizsgálatot csak és kizárólag a szülő írásos hozzájárulásával lehet
szervezni.
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A védőnők esetenként tisztasági szemlét tartanak a gyermekek körében.
Az intézmény dolgozói kötelesek a védőnőkkel és a gyermekorvossal együttműködni, a
gyermekek vizsgálatának idejét a gyermekek életrendjének megzavarása nélkül
megszervezni, a gyermekorvos és a védőnő nyugodt munkavégzését biztosítani.
Az intézmény működtetése során az ÁNTSZ által meghatározott szabályokat be kell tartani.

10.

SPECIÁLIS MINI BÖLCSŐDEI ELŐÍRÁSOK

10.1.1. A bölcsőde személyzetének biztosítania kell a gyermekek higiénés ellátását, a higiénés
szokások kialakítását. A bölcsődébe látogató részére a cipővédő használata
kötelező. A bölcsődei egységvezetőnek a takarítást, fertőtlenítést rendszeresen
ellenőriznie kell.
10.1.2. A bölcsőde dolgozóinak a gondozás, takarítás, mosás és tálalás során a mindenkor
érvényes higiénés szabályok alapján kell eljárniuk, az erre vonatkozó
utasításokat hozzáférhető helyen kell tartani, ill. kifüggeszteni. A tálaló
konyhában szükség szerint, de évente egyszer tisztasági meszelést kell végezni.
10.1.3. A bölcsődében megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítést követő
legrövidebb időn belül haza kell vinnie. A kisgyermeknevelő addig is
gondoskodnia kell a gyermek lázának csillapításáról, ha szükséges az orvosi
ellátásról. Fertőző betegség esetén a szülő köteles a kisgyermeknevelőt
értesíteni.
A további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a
fertőtlenítésre, tisztaságra. A bölcsőde belső területeire (konyha, mosdó, stb.) csak
foglalkozás-egészségügyi vizsgálattal rendelkező dolgozó léphet be.

10.2.
Az intézmény dolgozóinak feladata a gyermekbalesetek megelőzése
érdekében
A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat a nevelési év kezdetén, továbbá
szükség szerint életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés
tényét az óvónők a csoportnaplóban kötelesek dokumentálni.
A balesetveszélyt a munkavédelmi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően kell kezelni.
Minden nevelő felelős a csoportjába járó gyermekek egészségének és testi épségének
megóvásáért. Amennyiben mégis bekövetkezik a gyermekbaleset, úgy az óvodapedagógus
azonnal köteles intézkedni, orvost, mentőt, majd a gyermek szüleit értesíteni. A gyermeket
elsősegélynyújtásban kell részesíteni az orvos megérkezéséig.
A gyermekbalesetről meghatározott formanyomtatványon jegyzőkönyvet kell az
óvodapedagógusnak felvennie. Értesíteni kell erről az intézmény vezetőjét annak érdekében,
hogy a nyilvántartást vezetni tudja, a jegyző felé jelzési kötelezettségének a vezető eleget
tehessen.
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10.3.

Gyermekvédelmi tevékenység

A gyermekvédelem intézményi rendszerének működtetéséért az intézmény vezetője a
felelős, azonban a gyermekvédelmi munka minden dolgozó feladata.
Az óvodában gyermekvédelmi felelős is működik, aki kiemelten foglalkozik a hátrányos
helyzetű, illetve veszélyeztetett gyermekek felkutatásával, helyzetük szakszerű
megoldásával, gyermekvédelmi szervek segítségének igénybevételével.
Amennyiben bármelyik dolgozó a gyermeknél veszélyeztetettségre utaló jelet tapasztal, a
gyermekvédelmi felelős által köteles jelezni a Gyermekjóléti Szolgálat felé.
A nevelési év legelső szülői értekezletén minden csoportvezető óvodapedagógus informálja
a szülőket az óvodában folyó gyermekvédelmi munkáról, a gyermekvédelmi felelős kilétéről
és elérhetőségéről.
A gyermekvédelmi felelős évente beszámol gyermekvédelmi munkájáról, a hátrányos, illetve
veszélyeztetett gyermekek érdekében történő intézkedésekről.
Feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.
10.4. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve a gyermekek
és dolgozók biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését
veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen a:
- természeti katasztrófa (villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.)
- tűz,
- robbanással történő fenyegetés, robbanásveszély
A rendkívüli eseménnyel kapcsolatos teendőket az intézményi a tűz és bombariadó terv
tartalmazza.
Az intézményben, a tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti menekülési
útvonalakat állandóan akadálymentesen kell tartani.
A váratlan eseményekre való szakszerű intézkedés és viselkedés érdekében a menekülést az
intézmény minden épületében évente legalább egyszer el kell gyakorolni mind a
dolgozókkal, mind a gyermekekkel.
A bombariadóval kapcsolatos teendőket a helyszínen tartózkodó vezető köteles irányítani.
A bombariadót a vezető a rendőrségnek az alábbi adatok közlésével jelenti:
- az intézmény neve, pontos címe
- emberélet van-e veszélyben
- a vélt bomba által veszélyeztetett épületek
- a bejelentő neve, lakcíme, telefonszáma, és a bejelentés időpontja.
A bombariadóról minden esetben értesíteni kell a fenntartót, és értelemszerűen az
intézményvezetőt.
11. ADATKEZELÉS AZ INTÉZMÉNYBEN
A pedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársakat titoktartási
kötelezettség terheli. A gyermekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan tényt,
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adatot, információt illetően, amelyről a hivatásuk ellátása során szereznek tudomást a
kötelezettség határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik
arra az esetre, melyre a szülő írásban felmentést adott.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület
tagjainak egymásközti, a gyermekek érdekében történő megbeszélésére.
A gyermekek személyes adatai csak pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi
célból, és egészségügyi okból adhatóak ki, illetve a törvény rendelkezései szerint.
Az intézmény vezetője köteles a Gyermekjóléti Szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha a
gyermek súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ebben az esetben az
adattovábbításhoz a szülő beleegyezése sem kell.
Az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással kapcsolatos állampolgári
jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, a célnak
megfelelő mértékben és célhoz kötötten lehet nyilvánosságra hozni.
Az adattovábbításra az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén az általa
meghatalmazottak jogosultak.
Az adatkezelésre vonatkozóan bővebben az intézmény „ Adatkezelési szabályzata”
rendelkezik a Nemzeti Köznevelési törvény 41.§ alapján rendelkezik ( lsd. melléklet)
12. AZ ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK
KAPCSOLATOS FELADATOK

RENDJE,

A

HAGYOMÁNYOK

ÁPOLÁSÁVAL

A nevelési év kiemelkedő eseményeit az éves munkatervek tartalmazzák. Az azokon való
részvételt a munkarend és a házirend rögzíti.
12.1. A gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok
- Közös megemlékezések név-, illetve születésnapokról.
- Óvodai ünnepélyek, rendezvények megtartása (anyák napja, évzáró, gyermeknap
stb.).
- Népi hagyományok ápolása, jeles napokhoz tartozó szokások (évszakokhoz,
ünnepekhez kapcsolódó hagyományőrző programok).
- Kirándulások és egyéb látogatások szervezése.
- Iskolai programokon való részvétel (az együttműködési megállapodás szerint).
12.2. Multikulturális hagyományok, programok és tevékenységek beépítése.
A részletes kidolgozást és időpontokat az óvodák helyi munkaterve, illetve az intézményi
éves munkaterv tartalmazza.
12.3. Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok
- Tanévnyitó, tanévzáró értekezletek.
- Szakmai napok szervezése.
- Házi bemutatók lebonyolítása.
- Továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása.
- Dajkák továbbképzése.
- A távozó dolgozók, nyugdíjba menők búcsúztatása.
Az intézmény megemlékezést tart ünnepély formájában: március 15.
Anyák napján a gyermekek köszöntik az Édesanyákat a feldíszített csoportszobában.
Az évzárót műsorral szervezzük meg a szülők és a vendégek részére.
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Az ünnepek és ünnepélyek pontos dátumát az éves munkaterv tartalmazza.
Csoporton belül közös megemlékezés történik a gyermekek születésnapjáról, illetve
névnapjáról.
Népi hagyományok ápolása. /részleteket az óvodai munkaterv tartalmaz/.

13. ETIKAI KÓDEX
Az etikai kódex elkészítésekor figyelembe vettük az érvényben lévő törvényeket,
rendeleteket, állásfoglalásokat:
- a Magyarország Alaptörvénye;
- az Emberi Jogokról szóló Egyezmény,
- a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről,
- az 1992. évi XXXIII. Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény,
- a Gyermekek Jogairól szóló Nemzetközi Egyezmény.
Az etikai kódex azokat az elveket, magatartási szabályokat tartalmazza, melyeket a Mini
Manó Egységes Óvoda-bölcsőde minden munkatársától elvár és törvény által nem
szabályozott.
Olyan belső szabályok gyűjteménye, amely a munkahelyi egységes szemlélet kialakítására, a
harmonikus emberi viszonyok, megteremtésére szolgál.
A szakmai etikai kódex érvényességi köre kiterjed az Mini Manó Óvoda és Bölcsőde
közalkalmazotti jogviszonyban lévő közalkalmazottakra.
Célja:
A közösen megfogalmazott elvárások, szabályok, normák elfogadása, betartása a
munkatársak összetartozásának erősítése.
Közös értékrend alkalmazásával az intézményünkről kialakult pozitív kép megőrzése.
Az intézményünkben dolgozók elengedhetetlen személyiségjegyei:
- feltételnélküli gyermekszeretet,
- empátia, türelem, lelkiismeretesség, önzetlenség, bizalom
- az egyéni sajátosságok, különbözőségek elfogadása,
- áldozatkészség,
- önismeret, önkontroll,
- felelősségvállalás,
- hitelesség
- következetesség.
13.1.1. Egyéni munkavégzésünkkel összefüggő etikai normáink:
- Feladatainkat a legjobb minőségben végezzük, munkaköri leírásainknak megfelelően.
- Belső igényünk munkánk minőségének javítása, folyamatos önképzéssel. Szakmai
fejlődésünk mellett folyamatosan fejlesztjük önismeretünket és emberismeretünket.
- Ápoljuk testi, lelki egészségünket, betegség esetén csak abban az esetben végezzük
munkánkat, ha az a gyermekekre nézve semmilyen ártalommal nem jár.
- Kötelességeinket, a jogszabályok mellett, az intézményi belső szabályzatok határozzák
meg.
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13.1.2. Közösségi szabályaink:
- Kellő figyelmet fordítunk egymás munkája iránt, jóindulattal fordulunk egymás felé,
megosztjuk saját tapasztalataikat egymással.
- Nevelőtársaink szakmai észrevételeit nyitottan fogadjuk, akár elismerők, akár
kritikusak. A kritikai megnyilvánulásunk mindig építő jellegűek.
- Szakmai vitáinkat a tárgyszerűség és az indulatok nélküli tolerancia jellemzi.
- Kiállunk egymásért a szülők és a külvilág előtt mindaddig, amíg a másik szakmai vagy
etikai hibája be nem bizonyosodik.
- Szeretettel fogadjuk a pályakezdőket, segítjük a pályakezdéssel kapcsolatos
nehézségeik megoldását.
- A nyugállományba vonuló kollégáinkkal továbbra is ápoljuk a kapcsolatot.
- Az óvodai/bölcsődei életünkben a szeretetteljes emberi kapcsolatok dominálnak,
mind a gyermek-pedagógus, gyermek-gyermek, szülő- pedagógus, pedagógus pedagógus, gyermek-dajka, pedagógus - dajka, vezető-beosztottak között.
- Esetleges konfliktusainkat soha nem a gyermekek jelenétében oldjuk meg. A
konfliktusok megoldásában betartjuk a panaszkezelési rendet.
- Az óvoda/bölcsőde belső életével kapcsolatos információkat szolgálati titokként
kezeljük.
- Szakmai kapcsolatainkban a valós értékek tisztelete, a fejlődés iránti fogékonyság és a
pedagógushivatás iránti elkötelezettség dominál.

13.1.3. Nevelő munkánk etikai normái:
- A gyermekek egyéniségét és emberi méltóságát mindenkor tiszteletben tarjuk, sem
tettekben, sem szóban nem bántalmazzuk, nem alázzuk meg, sem testi, sem lelki
erőszakot nem alkalmazunk.
- Nem kezdeményezünk olyan tevékenységet, amely káros hatással lehet a gyerekek
testi, lelki épségére.
- Minden gyereket egyéni képességeinek megfelelően fejlesztjük, hátrányos
megkülönböztetést nem alkalmazunk.
- Magánéleti problémáinkat a gyermekek felé semmilyen formában nem közvetítjük.
- Mind a jutalmazás, mind a büntetés módszereit a gyermek személyiségéhez igazodva
a pozitív emberi értékeket figyelembe véve alkalmazzuk. (nem büntetünk testi
fenyítéssel, étel, mese megvonásával, nem jutalmazunk édességgel, tárgyi
ajándékkal).
13.1.4. Szülőkkel való kapcsolataink etikai normái:
- A kapcsolataink alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés.
- Családlátogatáson, fogadóórákon és egyéb személyes alkalmakkor teljes körű
információt gyűjtünk tapintatosan a gyermekről, az elhangzott magáninformációkat
szigorúan titokban tartjuk, csak a gyermek érdekében használhatóak fel.
- A szülői értekezleten az egész csoportra vonatkozó kérdéseket, problémákat,
feladatokat érintjük, az egyes gyermekről fogadóórán adunk tájékoztatást.
- A szülők szociális helyzetének ismeretében, ahol szükséges, segítségnyújtást
kezdeményezünk.
- A szülők között nem teszünk különbséget, törekszünk az együttműködés kiépítésére,
fenntartására.
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- A nevelőmunkát segítő munkatársaink kizárólag saját hatáskörüknek megfelelő
információkat adhatnak a gyermekekről.
13.1.5. Intézményünk hírneve, pozitív megítélése:
- Minden pedagógusnak és a pedagógiai munkát segítőknek kötelessége az intézmény
pozitív megítélésének erősítése, jó hírnevét sem tetteinkkel, sem nyilatkozatainkkal
nem csorbíthatjuk.
- A gyermekek, szülők jelenlétében, csakis a nevelői szolidaritás tiszteletben tartásával
formálunk véleményt munkatársainkról, a gyermekekről, és a szülőkről.
- Emberi kapcsolatainkat a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jellemezze.
- A konfliktushelyzetek kezelésében minden esetben kulturált viselkedést tanúsítva
járunk el.
- Tiszteletben tartjuk egymás magánéletét, vallási hovatartozását, világnézetét és
politikai meggyőződését.
13.2. Eljárási szabályok:
Etikai eljárás indulhat az ellen, aki etikai vétséget követ el, vét az Etikai Kódexben
meghatározott szabályok ellen.
13.2.1. Normák megsértése, etikai vétség:
Az óvodapedagógus/kisgyermeknevelő, mint minden ember tévedhet, hibázhat. A hibák
megelőzése, illetve kijavítására való törekvés etikai kötelessége.
Az Etikai Kódexben meghatározott normák, magatartási szabályok megsértése etikai vétség.
A kötelességek elmulasztásáért a közalkalmazott a törvényekben meghatározott módon
vonható felelősségre.
13.2.2. Az etikai vétséget kivizsgálja:
Az etikailag vitatható kérdésekben az Etikai Bizottság illetékes véleményt mondani.
Az Etikai Bizottság jogköre, hogy a meghallgatások után és a vonatkozó dokumentumok
tanulmányozása után véleményt alkot etikai kérdésekben, azt szakmai körökben
nyilvánosságra hozzák.
Az etikai vétség kivizsgálásánál fontos elvárás a pártatlanság valamint az érintett dolgozó
megfelelő képviseletének biztosítása
13.2.3. Az etikai bizottság létrehozása és működtetése:
Az etikai bizottság tagjai nem állandó résztvevők.
Az etikai bizottság tagjai:
- Közalkalmazotti Tanács képviselője
- Szakszervezet képviselője
- Amennyiben, óvodapedagógusról, van szó, a szakmai közösség képviselője
Az Etikai Bizottság, a vezetőjét minden alkalommal maga határozza meg, etikai vétség esetén
írásbeli feljegyzést készít, és állásfoglalását a vezető felé továbbítja.
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14. FEGYELMI FELELŐSSÉGRE VONÁS
A közalkalmazottakkal szemben felelősségre vonást kell alkalmazni a (közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 45-53. §-a. értelmében.
A fegyelmi vétség megvalósulásának feltétele:
- A közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségszegés,
- a kötelezettség vétkes megszegése.
Közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségszegés lehet, pl. a munkaköri leírásban
felsorolt feladatok el nem végzése, a munkáltató utasításainak megtagadása (ha arra
egyébként nincs joga a közalkalmazottnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény (továbbiakban Mt.) 104. §-a szerint), a rendszeres késés a munkahelyről stb.
A vétségek formája lehet:
- szándékos (amikor a közalkalmazott előre tudja cselekménye következményét, és az
kívánja is, vagy nem kívánja ugyan kifejezetten, de belenyugszik a
következményekbe), valamint
- gondatlanságból eredő (amikor a közalkalmazott látja ugyan cselekménye
következményeit, de könnyelműen bízik annak elmaradásában, vagy azért nem látta
előre a következményeket, mert elmulasztotta a tőle elvárható figyelmet,
körültekintést).
A felelősségre vonás mértéke az elkövetett mulasztás nagyságától és az addigi munkavégzés
minőségétől is függ.
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15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
- A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény nevelőtestülete fogadja el.
- A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézményvezető jóváhagyásával válik
érvényessé.
- A hatálybalépés napja a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásának a napja.
- A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény 2013. évi Szervezeti és
Működési Szabályzata.
- A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az intézmény azon alkalmazottaival is,
akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az
óvodával, és meghatározott körben használják helyiségeit.
- Az SZMSZ-ben a szülőket érintő pontokról a szülőket is tájékoztatni kell. A
dokumentumok nyilvánosságát a 2.4.1. fejezet tartalmazza.
Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára
nézve kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói jogkörében
intézkedhet.

16. MELLÉKLETEK
1.sz.melléklet: Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat
Irányadó jogforrások
− Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
− 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
− 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működési rendjéről
− 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
− a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
− a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

1. Az adatkezelési szabályzat legfontosabb céljai
− A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII.
törvény végrehajtásának biztosítása.
− Az intézményi adatkezelés és adatfeldolgozás szabályainak rögzítése.
− Azon személyes és különleges adatok körének megismertetése az intézménnyel
jogviszonyban állókkal, amelyeket a gyermekekről, közalkalmazottairól az intézmény
nyilvántart.
− Az adattovábbításra meghatalmazott alkalmazottak körének rögzítése.
− Az adatok továbbítási szabályainak rögzítése.
− A nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjének meghatározása.
− Az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése.
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2. Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése
A Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde intézményi adatkezelési szabályzatot az
intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el.
Az adatkezelési Szabályzat az intézményi SZMSZ kötelező mellékleteként jelenik meg, ennek
értelmében az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogát
gyakorolja az óvoda szülői munkaközössége, az intézmény közalkalmazotti tanácsa.
Az adatkezelési szabályzatot az intézmény vezetője hagyja jóvá.
Tartalmáról a tanulókat és szüleiket szervezett formában tájékoztatni kell, egyéb esetekben a
vezető ad felvilágosítást.
A szabályzat nyilvános, azaz minden érdeklődő számára hozzáférhető minden feladat-ellátási
hely irodájában, melyek az óvodáért felelős vezetővel való előzetes egyeztetést követően
megtekinthetőek. A nyilvánosságról, és a nyilvános dokumentumok hozzáférhetőségéről a
fenntartó a honlapján, illetve minden épületében hirdetmény formájában gondoskodik.

3. Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya
Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény vezetőjére, továbbá valamennyi
közalkalmazottjára és óvodás gyermekre nézve kötelező érvényű.
E szabályzat szerint kell ellátni
 a közalkalmazotti alapnyilvántartást, valamint a közalkalmazott személyi iratainak és
adatainak kezelését valamint
 a gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését.
E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után,
illetve a jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra.
A tanulókkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség független a közalkalmazotti jogviszony
fennállásától, annak megszűnése után határidő nélkül fennmarad.
Az adatkezelési szabályzat a nevelőtestület jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és
határozatlan időre szól.
Az adatkezelési szabályzatot, a jóváhagyást követő dátummal létesített közalkalmazotti
jogviszony esetén a közalkalmazott köteles tudomásul venni, erre a közalkalmazott figyelmét fel
kell hívni a jogviszony létrejöttét követő munkáltatói írásbeli tájékoztatóban.

4. Az alkalmazottak adatai
4.1.Az intézményben az alkalmazottakról nyilvántartott adatok lehetnek:
 név, születési hely és idő, állampolgárság;
 lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, azonosítószám;
 munkaviszonyra, közalkalmazotti viszonyra vonatkozó adatok.
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-

A munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó adatok
az alábbiak:
iskolai végzettség, szakképesítés, erkölcsi bizonyítvány
munkában eltöltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő,besorolással
kapcsolatos adatok,
alkalmazott által kapott 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 terhelőtartozás
és annak jogosultja,
szabadság, kiadott szabadság,
az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei,
a többi adat (az érintett hozzájárulásával

4.2.Az adatok kezelésére jogosultak:
-

az alkalmazottak tekintetében az óvodavezető,
a fenntartó, Petőfibánya Önkormányzata
4.3.Az alkalmazottak adatai továbbíthatók:
a fenntartónak, a kifizető helynek, bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi
önkormányzatnak, államigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbiztonsági szolgálatnak.

5. A szakértői és Nevelési Tanácsadói vizsgálatban részesült gyermekek adatai
5.1.A nyilvántartott adatok lehetnek:
-

a gyermek neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelyének (tartózkodási
helyének) címe;
a szülőneve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma;
a gyermek csecsemőkori fejlődésével kapcsolatos adatok (anamnézis)
a gyermek óvodai fejődésével kapcsolatos adatok;
a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok.
A többi adat (az érintett hozzájárulásával).

5.2.A gyermekek adatai továbbíthatók:
a) A fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv és
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat.
b) A sajátos nevelési igényre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől
a nevelési-oktatási intézménynek és vissza.
c) Az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának.
Óvodaváltás esetén az új óvodának.
A szakmai ellenőrzés végzőjének.
d) A gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához
e ) A családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek.

6. Adatkezelés az intézményben
6.1.Titoktartási kötelezettség
A pedagógust, a pszichológust, az orvost hivatásánál fogva harmadik személyekkel
szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden
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olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás
során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkozási jogviszony fennállásától, és
annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.
A titoktartási kötelezettség nem terjed az értekezleteken a pedagógus közösség tagjainak
egymásközti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésekre.

6.2.A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik
Azokra az esetekre:
a) Ha a gyermekek adatait a 10.2 pontban meghatározott célokból továbbítja az intézmény.
b) Ha a gyermekek személyes adatait pedagógiai célú rehabilitációs feladatok ellátásához
továbbítja az intézmény
c) Ha az intézmény az alkalmazottak személyes adatait a foglalkoztatással, juttatásokkal,
kedvezményekkel, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok
és kötelezettségek teljesítésével, nemzetbiztonsági okokból, a kötelező nyilvántartások
vezetése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezeli.
6.3.Az adattovábbításra jogosult
Az adattovábbításra az intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei között – az általa
meghatalmazott vezető vagy más közalkalmazott jogosult.

6.4.Önkéntes adatszolgáltatás
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező.

is

tájékoztatni

kell

arról,

hogy

az

6.5.Az adatok statisztikai célú felhasználása
Az alkalmazottak, a gyermekek jelen szabályzatban felsorolt adatai statisztikai célra
felhasználhatók, de statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon kell
azokat átadni.

7. A közoktatás információs rendszere
7.1.Központi nyilvántartás
A közoktatás információs rendszere a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges
fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza.
A közoktatás információs rendszerébe az intézmény köteles adatot szolgáltatni.

7.2.Közalkalmazotti nyilvántartás
A Közoktatási Információs Iroda annak, akit pedagógus munkakörben, illetve nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben foglalkoztat az intézmény, azonosító számot
ad ki.
A közoktatás információs rendszere tartalmazza azoknak a nyilvántartását (név, születési adat,
azonosító szám, végzettség, munkahely címe, típusa, OM azonosítója), akik azonosító számmal
rendelkeznek. A nyilvántartásból személyes adat – az érintetteken kívül – csak az egyes,
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából
továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának az ellenőrzésére hivatott
részére. Az információs rendszerben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére
vonatkozó bejelentéstől számított 5 évig lehet kezelni (kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet
ismét bejelentik a nyilvántartásba).

8. Az iratkezelés szervezeti rendje
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335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet 3. §. 3. bekezdés meghatározza a közfeladatot ellátó
szervek iratkezelésének általános követelményeit.
Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi
szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és
iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére
alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb
tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért az óvoda vezetője felelős.
Az iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy az óvodába érkezett, ott keletkező, illetve onnan
továbbított irat:
a) azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen;
b) tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető;
c) kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen;
d) szakszerűkezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő
feltételek biztosítva legyenek;
e) a beérkezett iratok megváltoztat hatatlansága biztosítva legyen;
f) a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása
megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen;
g) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, az óvoda rendeltetésszerű működéséhez
megfelelő támogatást biztosítson.
Az óvodavezető gondoskodik:
a) az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a
szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását;
b) az iratkezelést végző, azért felelős személy szakmai képzéséről és továbbképzéséről;
c) az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv,
iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.)
biztosításáról;
d) az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, az egyedi
azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a külső és a belsőnév- és címtáraknak naprakészen
tartásáról, az üzemeltetési és adatbiztonsági követelményekről, és azok betartásáról.
Az iratokat és az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a megsemmisülés és sérülés
ellen.
Az óvoda gazdálkodásával kapcsolatos minden irat és adat védelméért, megőrzéséért,
visszakereshetőségéért az óvoda élelmezés vezetője felel.
Minden egyéb iktatott ügyirat, dokumentum, adat esetében az óvodavezető tartozik
felelősséggel.

9. A közalkalmazott jogai és kötelezettségei
A közalkalmazott tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve − a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével
− törlését.
A közalkalmazott kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa
megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
A helyesbítésről és a törlésről a közalkalmazottat, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
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A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról10 napon belül köteles írásban
tájékoztatni a vezetőt, aki 15 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról.

Személyi irat
Személyi iratnak tekinthető minden – bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz
felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a
jogviszony időtartama alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a közalkalmazott
személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.

9.1.Személyi irat kezelése
A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartást el kell
készíteni.
A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal
igazolja, hogy büntetlen előéletű.
A munkáltató felhívására a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy
hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
Indokolt esetben a munkáltató írásban felszólíthatja a közalkalmazottat, hogy a felhívástól
számított tizenöt munkanapon belül, − ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges,
annak megszűnését követően haladéktalanul − hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen
előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
Ha a közalkalmazott igazolja, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított
hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a
közalkalmazott részére megtéríti.
A munkáltató a jogszabályban meghatározott kizáró ok fennállásának megállapítása céljából
kezeli a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy, illetve a közalkalmazott azon
személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által a kizáró ok igazolása céljából
kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.
A megismert személyes adatokat a munkáltató a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről
meghozott döntés időpontjáig vagy − közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén − a
közalkalmazotti jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli.
Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni.
Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a
pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell
semmisíteni és személyes adatait törölni kell.
A személyi anyag tartalma pl.:







a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai,
a pályázat vagy szakmai önéletrajz,
az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél/oklevelek másolata,
a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítványok, tanúsítványok másolata,
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a kinevezés és annak módosítása,
átsorolások,
a vezetői megbízás és annak visszavonása,
a címadományozás,
kitüntetésre felterjesztés,
a teljesítményértékelés, minősítés,
a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat,
a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat,
a közalkalmazotti igazolás másolata,
A közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattározási
tervnek megfelelően irattárban kell elhelyezni. Az irattározás tényét, időpontját az intézkedés
végrehajtójának aláírásával kell hitelesíteni.
A személyi anyagot – kivéve, amellyel áthelyezés esetén átadták – a közalkalmazotti
jogviszony megszűnésétől számított ötven évig a nevelési-oktatási intézményben meg kell őrizni.

9.2.Titoktartási kötelezettség
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki
közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletében, az hivatásánál fogva harmadik személyekkel
szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan
tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, szülővel való kapcsolattartás során
szerzett tudomást.
E kötelezettség 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. Az adat közlése akkor sérti
vagy veszélyezteti súlyosan a gyermek érdekét, ha olyan körülményre (magatartásra,
mulasztásra, állapotra) vonatkozik, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi
fejlődését gátolja vagy akadályozza, és amelynek bekövetkezése szülői magatartásra,
közrehatásra vezethető vissza.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület
tagjainak egymásközti, a gyermek, a tanuló fejlődésével, értékelésével, minősítésével összefüggő
megbeszélésre. A titoktartási kötelezettség kiterjed mindazokra, akik részt vettek a
nevelőtestület ülésén.
A titoktartási kötelezettség alól a szülő írásban felmentést adhat.
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A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermekek adatainak a közoktatási törvény 2.
számú mellékletében meghatározott nyilvántartására és továbbítására.
A közoktatási intézmény a gyermekek személyes adatait pedagógiai célból, pedagógiai célú
habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátása céljából, gyermek- és ifjúságvédelmi célból,
iskola-egészségügyi célból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások céljából, a célnak
megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.
A közoktatási törvényben meghatározottakon túlmenően a közoktatási intézmény a
gyermekkel kapcsolatban adatokat nem közölhet.
A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az óvoda vezetője útján −
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §-ára is tekintettel −
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.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
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1.1. Bevezetés:
Az óvoda a partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható,
hatékony kezelése és kivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés módjáról szóló
szabályzatát.
1.2. A szabályzat célja:
A

panaszkezelési

elégedettsége

és

szabályzat

igényeinek

célja,

magasabb

hogy
szintű

referencia

intézményi

kielégítése

érdekében

partnereink
a

fontos

visszajelzéseket tartalmazó panaszok kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és
értékelésének rendje szerves részévé váljon a referencia intézményi tevékenységeknek, az
intézményi minőségirányítási folyamatoknak.
1.3. Alapelvek
Intézményi

gyakorlatunk

alapkövetelménye

partnereink

felvetéseinek

gyors

kivizsgálása és a feltárt hibák orvoslása. A beérkezett észrevételeket elemezzük, és ennek
eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez. A panaszokat és a
panaszosokat megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárások keretében és
szabályok szerint kezeljük. A panaszkezelésnek gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek
kell lennie, amelynek során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt
minél előbb orvosolni kell.

2. A PANASZKEZELÉS MENETE
2.1 A panasz bejelentése
A bejelentés módjai:
 Szóbeli panasz:
Személyesen hétfőtől péntekig, 8:00 – 13:00 óra között. Az óvoda vezetőjénél
telefonon hétfőtől péntekig, 8:00 – 13:00 óra között. Telefon: 37/387-361
 Írásbeli panasz:
Személyesen, vagy más által átadott irat útján hétfőtől péntekig, 8:00 – 13:00 óra
között.
 Az óvoda vezetőjénél postai úton bármikor. Az óvoda címére: Petőfibányai Mini
Manó Óvoda és Bölcsőde 3023 Petőfibánya, Iskola u. 3/a
 Elektronikusan minimanoovi@petofibanya.hu
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2.2 A panasz kivizsgálása és megválaszolása
A szóbeli panaszt az óvoda haladéktalanul megvizsgálja és a lehető legrövidebb időn
belül orvosolja. Ha a partner a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, az óvoda a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak
másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén a partnernek átadja, telefonon
közölt szóbeli panasz esetén megküldi. Egyéb szóbeli panasz esetén, az írásbeli panaszra
vonatkozó szabályok szerint járunk el. Írásbeli panasz esetén azt érdemben megvizsgáljuk
és a panasszal kapcsolatos álláspontunkat, az érdemi döntést/intézkedést pontos indoklással
ellátva a panasz közlését követő 15 napon belül írásban megküldjük a partner részére.
Igény esetén a kivizsgálás eredményéről telefonon vagy emailben is értesítést küldünk.

3. PANASZNYILVÁNTARTÁS
 A partnerek panaszairól és az azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást
vezetünk, amely az alábbi adatokat tartalmazza:  a panaszos (intézmény/személy)
adatait  a panasz leírását, tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését  a panasz
benyújtásának időpontját és módját  a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását,
elutasítás esetén annak indoklását  a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés
végrehajtásáért

felelős

személy(ek)

megnevezését,

valamint

az

intézkedés

teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét  a kivizsgálás során beszerzett
információkat és esetleges szakvéleményt  a panaszban megjelölt igényről való
döntést  a panasz megválaszolásának időpontját és módját  a panaszkezelés
elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat (pl. panasz oka,
gyakorisága)
 Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról
készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három évig archiváljuk,
ezt

követően

az

adathordozókat

(okiratokat)

selejtezzük.

A

panaszügyi

nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panasz regisztrálásának és
elbírálásának célját szolgálják. Felkészülünk a regisztrációjára és megkezdődik a
panasz kivizsgálása, a hiányzó információk, szakvélemények stb. beszerzése.
Amennyiben valamennyi fontos információ rendelkezésre áll, a vizsgálati szakasz
lezárul és sor kerül a döntéshozatalra.
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 A döntés lehet:  a panasz elfogadása  panasz részbeni elfogadása  panasz
elutasítása. A döntéshozatalt a válasz elkészítése és megküldése követi írásos
formában (írásban, faxon, e-mailben)

4. A PANASZKEZELÉS FOLYAMATA
A panasz benyújtása: regisztráció, kivizsgálás, döntés, válasz, elemzés.

5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
A panasz elutasítása esetén az óvoda a partnert írásban tájékoztatja arról, hogy
panaszával milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
6.1 A szabályzat elérhetősége
Jelen panaszkezelési szabályzatát az óvoda a helyben szokásos módon közzé teszi.
6.2 Hatálybalépés
Jelen szabályzat 2018. szeptember 1. napjától hatályba lép.
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Munkaköri leírás minták
1.

2.

Óvodavezető-helyettes
Munkakör megnevezése: óvodavezető-helyettes
Közvetlen felettese: óvodavezető
 Óvodavezető-helyettesi feladatköréből adódó feladata, felelőssége a Szervezeti felépítés
fejezet 1.2 pontjában került rögzítésre.
 Óvodapedagógusi munkaköréből adódó feladata azonos az óvodapedagógusok esetén
leírtakkal.
Óvodapedagógus
Munkakör megnevezése: óvodapedagógus
Közvetlen felettese: óvodavezető
Heti munkaideje 40 óra, heti kötött munkaidő 32 óra
Főbb felelősségek és tevékenységek
Nevelői tevékenységük alapja a helyi Tevékenységközpontú Pedagógiai Program.
Az óvodapedagógus minősítés követelményrendszerében megfogalmazott kritériumoknak
megfelelő munkavégzés.
Betartja az óvoda etikai kódexében megfogalmazott – a munkavégzésre, a kapcsolatokra, a
titoktartásra vonatkozó – etikai normákat.
 a pedagógiai program elvrendszerének, értékrendjének megfelelően tervezi, szervezi, irányítja
a csoportjában folyó pedagógiai munkát
 az éves munkatervnek megfelelően önállóan és felelősséggel fejleszti az egyént és a csoportot
 felismeri, szükség esetén szakszolgálathoz irányítja az arra rászorulókat
 nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a különbözőségek
elfogadtatását
 biztonságos körülményeket teremt a gyermekek értelmi-testi-lelki fejlődéséhez az óvoda
udvarán az óvodapedagógus az udvari életben aktívan részt vesz, az udvari játékokat naponta
szemrevételezi, meghibásodás esetén jelzi az óvodavezetőnek, vezető-helyettesnek
 az óvodapedagógus az óvodai étkezésben közvetlenül részt vesz. Étkezés közben példamutató
magatartásával elsajátítatja a kulturált étkezés szabályait. Csoportszobában csak az óvoda által
biztosított ételt fogyaszthatja.
 szakmai ismereteinek bővítése érdekében részt vesz bemutatókon, konferenciákon,
előadásokon, pedagógiai fórumokon
 naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó kötelező adminisztrációs feladatokat
(mulasztási napló, csoportnapló, gyermekek egyéni fejlődését nyomon követő dokumentáció)
 folyamatosan értékeli és ellenőrzi csoportjában a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és
erről az eljárásrendben rögzítetteknek megfelelően feljegyzést készít
 a szülők tájékoztatására – az eljárásrendben foglaltaknak megfelelően – fogadóórát
kezdeményez, és nyitott a szülők által igényelt fogadóórák megtartására
 gondoskodik a gyermekek adatainak folyamatos aktualizálásáról
 csoportváltás esetén gondoskodik a gyermekkel kapcsolatos információk teljes körű átadásáról
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 kialakítja csoportjában az SZMSZ-ben rögzített ünnepek és az óvodai hagyományokhoz
kapcsolódó programok megünneplésének módját
 elvégzi az éves munkatervben szereplő, névre szóló feladatokat
 csoportjában és az udvaron egyaránt gondoskodik a játékok és eszközök rendben tartásáról,
esténként takarításra alkalmas állapotban adja át a csoportszobát
 az információkat időben és megfelelő módon továbbítja az érintetteknek
 a költségvetés készítésénél javaslatot tesz csoportjában a bútorok, eszközök javítására,
pótlására, bővítésére
 a jelenléti ívet naprakészen vezeti





















Különleges felelőssége
továbbképzési kötelezettségét teljesíti
munkavégzése során betartja a jogszabályban és az intézményi szabályzatokban foglalt
előírásokat
leltári felelősséggel tartozik csoportjának berendezési tárgyaiért és eszközeiért, a személyes
használatra átadott informatikai eszközökért (laptop, projektor)
a rendelkezésére biztosított pénzügyi kerettel önállóan gazdálkodik ünnepélyek szervezésekor
és játékvásárláskor
a gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi, egyéb
esetben a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el
alkalmassági vizsgálaton annak lejárta előtt megjelenik
A kötelező minősítések határidőre való megszerzése
Kapcsolatok
a nevelőtestület tagjaként aktívan részt vesz a nevelői értekezleteken, legjobb tudása szerint
törekszik a pedagógiai cél megvalósítására
törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására váltótársával és a csoport dajkájával
beszámol a nevelőtestületnek a továbbképzéseken szerzett információkról
pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését (szülői értekezlet,
fogadóóra, nyílt nap, közös programok)
a gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal udvarias, segítőkész magatartást tanúsít
megbecsüli kollégái munkáját
Munkakörülmények
szabad hozzáféréssel rendelkezik a szertárban elhelyezett foglalkozási eszközökhöz
a munkájához szükséges, nagyobb értékű informatikai eszközöket (laptop, projektor) az
óvodavezetőtől veheti át az átadás-átvétel dokumentálása mellett
internet: az intézményben irodájában szabadon hozzáférhető
telefonhasználat – a telefonok használatáról rendelkező belső szabályzatban foglaltaknak
megfelelően
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3.

Dajka
Munkakör megnevezése: óvodai dajka
Közvetlen felettese: Iskola úti óvoda óvodavezető, Petőfi Sándor úti óvoda óvodavezetőhelyettes
Heti munkaideje: 40 óra, amit hetenkénti váltással tölt le, 20 perc munkaközi szünettel, a
munka időbeosztás szerint
Az óvodavezető a munkarendről ettől eltérő módon is rendelkezhet (pl. alacsony
gyereklétszám, helyettesítés miatt).
A dajka az óvodai étkezésben közvetlenül részt vesz. Étkezés közben példamutató
magatartásával elsajátítatja a kulturált étkezés szabályait. Csoportszobában csak az óvoda által
biztosított ételt fogyaszthatja.
Főbb felelősségek és tevékenységek
Nevelőmunkát segítő feladatok
3.1. Napi feladatok:
 A óvodapedagógus mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen vesz részt a
gyermekcsoport életében ( a munkarend szerint bizonyos időszakokban két csoportban), az
udvari életben
– részt vesz a környezet építésében, szépítésében
– biztosítja a gyermekek étkezési feltételeit
– teremrendezés
– segít a testnevelés-foglalkozások előkészítésében (gyermekek kísérése)
– segítséget nyújt az öltözésnél
– az egészségügyi előírásoknak megfelelően jár el
 rendben tartja saját foglalkoztatóját, öltözőjét, mosdóját
 a mosdójában az életkori sajátosságoknak megfelelően segítséget nyújt
 fogyasztásra, tálalásra előkészíti az ételeket, elrakja a használt eszközöket
 gondoskodik megfelelő ivóvízről télen-nyáron
3.2. Heti feladatok:
 fertőtleníti a fogmosó poharakat és fésűket
 meglocsolja a virágokat (csoport, öltöző, folyosó)
 mossa, cseréli a dolgozók törölközőjét
3.3. Időszakos feladatok:
 szükség szerint varrja, javítja a textíliákat
 mossa, vasalja a csoport textíliáit
 fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítést végez
 lemossa a játékokat, polcokat és bútorokat
 előkészíti a táncruhákat
 szükség esetén ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat
 elkíséri csoportját az óvodán kívüli programokra (a munkarend alapján munkaidőben vagy
plusz órában)
 aktívan részt vesz a csoport-, illetve óvodaszintű ünnepek lebonyolításában
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3.4. Takarítási feladatok
Munkáját a takarítási utasítás szerint végzi.
3.4.1. Napi feladatok:
 a munkarendnek megfelelően reggel, illetve délután kitakarítja a saját csoportszobáját
(asztalok súrolása, letörlése, porszívózás, felsöprés, felmosás, sarkok, radiátor alatti rész
portalanítása) a parketta tisztítása az előírásoknak megfelelően (enyhén nedves felmosóval)
 étkezések után felseper, ha szükséges, felmos
 kitakarítja a csoporthoz tartozó fürdőszobákat délben és este (WC-kagylók, mosdókagylók,
tükrök, zuhanyzótálcák tisztán tartása, fertőtlenítése)
 délben felmossa a gyermeköltözőt
 délelőtt szükség szerint és délben felmossa a folyosót
 délutánonként a padok elmozgatásával lesöpri és felmossa gyermeköltözőket, folyosót
 kiüríti, tisztán tartja a szemeteseket
 minden reggel kitakarítja a tornatermet (porszívózás, felmosás naponta + hetente egyszer az
eszközök elmozgatása)
3.4.2. Heti feladatok:
 hetente egy alkalommal alaposan kitakarítja csoportszobáját (szőnyeg, könnyebb bútorok
elmozgatása stb.)
 pókhálózás
 saját csoportjában letörli a port
 letörli az öltözőszekrények tetejét és a cipőtartókat
 rendben tartja a teraszokat, lépcsőket
3.4.3. Időszakos feladatok:
 szükség szerint lemossa az ajtókat
 évszakonként elvégzi a csoportja teljes nagytakarítását (bútorok elmozgatása, radiátorok
lemosása, WC-tartályok, csempe lemosása, csövek, villanykapcsolók tisztítása,
öltözőszekrények lemosása, ablakok tisztítása, függöny mosása)
 közös feladatként a közös helyiségek (folyosó, mosókonyha, fejlesztőszoba-, sószoba felnőtt
öltöző, tornaterem, szertárhelyiségek, udvari játéktárolók) teljes nagytakarítása









Különleges felelőssége
munkavégzése során betartja a jogszabályban és az intézményi szabályzatokban foglalt
előírásokat
alkalmassági vizsgálaton időben megjelenik
a hulladékgyűjtés szabályait betartja
hiányzását, illetve munkába állását időben jelzi az óvodavezetőnek, óvodavezető-helyettesnek
naprakészen vezeti a jelenléti ívet
a rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak
megfelelően használja, szükség szerint tisztítja, állagmegóvásukról gondoskodik
gondoskodik a tisztítószerek biztonságos tárolásáról
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az épület biztonsága érdekében záráskor ellenőrzi a nyílászárókat, világítást, vízcsapokat
az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik
kezeli a riasztót
a csoport textíliáival a leltár szerint elszámol,
a tűz- és munkavédelmi, valamint a HACCP-előírásokat mindenkor betartja

Tervezés
 tervezi a felhasznált tisztítószer és mosószer mennyiségét, és egyezteti az vezető-helyettessel
 javaslatot tesz a munkakörülmények javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére
Bizalmas információk kezelése
 a gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről
felvilágosítást nem adhat
Kapcsolatok
 a gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal szemben udvarias, segítőkész magatartást
tanúsít
 megbecsüli kollégái munkáját

4.

Pedagógiai asszisztens:
Munkakör megnevezése: pedagógiai asszisztens
Közvetlen felettese: óvodavezető
Heti munkaideje: 40 óra, az intézmény aktuális igénye szerint, 20 perc munkaközi szünettel, a
munkaidő beosztás alapján.

Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatai:
 A munkaidőt munkarendjének megfelelően betartja.
 A munkahelyén munkakezdés előtt 10 perccel jelenik meg, hogy munkaidejének
kezdetekor a megfelelő öltözékben munkavégzésre rendelkezésre álljon.
 Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi az
óvoda vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak.
 Hiányzás esetén az óvodavezető utasítása alapján helyettesít.
 Munkaidő alatt csak a vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, ill. a munkavégzés
helyét (játszótér, színház…)
 Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja.
 A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A
munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért
kártérítési felelősséggel tartozik.
 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a
munkafolyamat zavarása nélkül intézi el.
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Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése:
Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek
foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása
szerint
A foglalkozásokon az óvodapedagógus irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az
eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek
előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy megfelelően tudjanak
dolgozni
Bekapcsolódik a gyermekek játékába, játékot kezdeményez
Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez

Gondozással kapcsolatos feladatai:
 Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít
(orrtörlés, vécéhasználat, ruhacsere, stb.)
 Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában
 A kijelölt csoportban az udvarra indulás előtt és a levegőzés után a mosdóban és az
öltözködésben, vetkőzésben segíti a gyerekeket az óvodapedagógusok útmutatásai alapján
 Segít az udvari rend megtartásában, játékot kezdeményez. Szükség szerint sétára,
kirándulásra kísér.

 A délutáni pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban
tartja, előkészíti a következő napokra
 Segít az altatásban, az alvó gyermekcsoportra szükség szerint felügyel.
 Ébredés után a csoport szokásainak megfelelően segít az öltözésben, tisztálkodásban
 A hitoktatásra az épületen belül elkíséri a gyerekeket
 Segít a gyermekek hazaengedésénél

Szervezési feladatai:
 Az óvodai ünnepélyeken, programokon aktívan közreműködik, a szervezési
feladatokban az óvodapedagógus útmutatásai szerint részt vesz.
Együttműködés, kapcsolatok:
 Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz
irányítja.
 A tudomásra jutott információkat titokként kezeli
 A szabályzatokat, megállapodásokat, elfogadja, betartja
 Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt,
munkatársait
 Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat
 Közös óvodai programokon a más csoportba járó gyermekekre azonos figyelmet fordít
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 Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához
 Elvégzi a vezetők alkalmi megbízásait
 Hiányzó felnőtt esetén a kijelölt csoportban segít az óvodavezető utasításai szerint
Egyéb feladatai:
A munkatársi és technikai értekezleteken részt vesz.

Felelőssége:
 Kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, a gondjára bízott gyermekek testi
épségéért teljes körű felelősséggel tartozik
Beszámolási kötelezettsége: évente egyszer írásban az óvodavezető felé.

5.

Kisgyermeknevelő
Munkakör célja:

A törvényi szabályozásnak és szakmai előírásoknak megfelelő nyitott, családbarát nevelési
légkör megteremtése, a gyermek optimális testi-lelki fejlődésének biztosítása.
Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint
 bizonyítvány száma, kelte:
 egészségügyi alkalmasság
Szervezeti egység megnevezése: Mini bölcsőde
A munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető
Közvetlen felettese: intézményvezető
Munkaidő, munkarend: heti 40 óra
Munkaidejének rendjét az intézmény mindenkori munkaidő beosztása tartalmazza.
Helyettesítés: A fenntartó biztosítja, hogy a kisgyermeknevelő betegsége vagy egyéb váratlan
esemény bekövetkezése esetén a helyettesítés megoldott legyen az adott munkakörhöz
meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személlyel, akinek rendelkezni kell érvényes
Egészségügyi Nyilatkozattal.







Munkakör jogosultságai:
joga van a munkahelyével és munkakörével kapcsolatban tájékoztatást kérni és kapni
azonnali beavatkozási jog, a biztonsági intézkedés megtétele
képzéshez, továbbképzéshez való jog
esélyegyenlőség, szólásszabadság joga
javaslattételi jog a bölcsőde szakmai feladataival kapcsolatban

Kapcsolati rendszere:
 bölcsődei dajka
 intézményvezető
 vezető helyettes
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 bölcsőde orvos
 védőnő

























Ellátandó feladatai:
Az intézményvezető közvetlen irányításával dolgozik, figyelembe veszi az orvos, a védőnő
szakmai útmutatásait.
Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek alapján gondozza, neveli a rábízott
gyermekeket.
Gondoskodik a gyermekek rendszeres levegőztetéséről, a biztonságos és gyermekek igényeit
kielégítő udvari játékok feltételéről.
Gondoskodik róla, hogy a bútorok, játékok a gyermekek fejlettségi szintjének és
biztonságának megfelelőek legyenek.
Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítésére,
követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és
gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődősét, az
aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását.
Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak és a nemüknek megfelelően legyenek
felöltöztetve.
Segédkezik az orvosi vizsgálatoknál, az orvosi beavatkozásoknál. Ha egy gyermek
megbetegszik, jelenti a bölcsődevezetőnek, az orvosnak.
Fokozott gondot fordít a speciális ellátást igénylő gyermekekről való gondoskodásra.
Munkája befejeztével beszámol kolleganőjének a csoportban történtekről.
A gyermekek napirendjének összeállításánál hangsúlyos figyelmet fordít a „saját”
gyermekeire.
A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, rendszeresen beszámol a gyermekkel kapcsolatos napi
eseményekről.
Családlátogatási és beszoktatási tervet készít, és az ütemezésnek megfelelően megvalósítja
azt.
Szakmai kérdések megvitatásával segíti a szülői kompetencia erősödését.
Gondoskodik a higiénés követelmények betartásáról. A csoportjában rendet tart (szekrények,
játékok rendben tartása).
Részt vesz a munkaértekezleteken, továbbképzéseken. Tudását, ismereteit önképzéssel is
gyarapítja.
Felelősséggel tartozik a csoportban elhelyezett leltári tárgyakért.
Vezeti az előírt nyilvántartásokat, betartja a munka- és tűzvédelmi előírásokat, az évenkénti
oktatáson részt vesz.
Munkájában a szakma etikai előírásai irányadók, különös tekintettel a gyermekek és szülők
jogaira, a titoktartásra, adatvédelemre vonatkozóan.
Adminisztrációs feladatok:
Vezeti a bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap gondozónői bejegyzés rovatát.
(Családlátogatás, beszoktatás, a gyermek viselkedés- és fejlődés menetének rövidített
kivonatos formája.)
Naponta vezeti a csoportnapló rávonatkozó részét és a fejlődési naplót
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Élelmezéssel kapcsolatos feladatai:
A HACCP rendszer ismeretében az élelmezéssel kapcsolatos higiéniai előírásokat betartja.
Reggeles műszakjában jelenti a napi igényelt étkezéseket.
Meggyőződik róla, hogy a feltálalt étel fogyasztásra alkalmas.
Az élelmezéssel kapcsolatos észrevételeit jelzi az élelmezésvezetőnek, intézményvezetőnek.

Folyamatszabályozással kapcsolatos feladatai:
 A bölcsődei szakmai szabályokkal kapcsolatban a kockázati tényezők minimálisra csökkentése.

Környezetvédelmi feladatai:
 Gondoskodik az épület, terület állagmegóvásáról. A veszélyes anyagok és hulladékok
kezelésére vonatkozó előírásokat betartja.
 Gondoskodik a meglévő környezeti értékek védelméről és megőrzéséről, az egészséges
környezet biztosításáról.
Felelősségi kör:
Kiterjed a bölcsőde egész területén történt eseményekre, a zavartalan működésre, kiemelten:
 szakmai munka minőségére,
 a gyermekek biztonságára,
 fegyelmezett, etikus munkavégzésre,
 példaértékű viselkedésre,
 az intézmény jó hírnevének ápolására,
 a pszichés és szomatikus egészség megóvására,
 jogszabályok, előírások, iratkezelési szabályzatok betartására és betartatására.
A munkaköri leírás módosításának jogát – a helyi körülményekhez igazodva – a munkáltató
fenntartja.
Bölcsődei dajka
Munkakör célja:
Tiszta környezet biztosítása a higiéniai előírásoknak megfelelően.
Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:
 egészségügyi alkalmasság
 dajka képző
A munkáltatói jogkör gyakorlója:
intézményvezető
Közvetlen felettese: bölcsődei szakmai vezető, kisgyermeknevelő
Munkaidő, munkarend: heti 40 óra, munkaidejének rendjét az intézmény mindenkori
munkaidő beosztása tartalmazza.
Helyettesítés: A fenntartó biztosítja, hogy a bölcsődei dajka betegsége vagy egyéb váratlan
esemény bekövetkezése esetén a helyettesítés megoldott legyen az adott munkakörhöz

65

Szervezeti és Működési Szabályzat
meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személlyel, akinek rendelkezni kell érvényes
Egészségügyi Nyilatkozattal.
Munkakör jogosultságai:
 Javaslattételi jog a bölcsőde higiénés feladataival kapcsolatban, a vegyszerek kémiai
biztonsági adatlapjainak beszerzésére, a vegyszerek zárt helyen történő tárolására.
 Azonnali beavatkozási jog, a biztonsági intézkedések megtétele.
 Szólásszabadság, esélyegyenlőség,
 Képzéshez, továbbképzéshez való jog.
 Érvényesítheti a munkához való jogot.
 A munkahelyével kapcsolatban tájékoztatást kérni és kapni, a munkáltató foglalkoztatással
járó kötelezettséggel.






















Kapcsolati rendszere:
intézményvezető
intézményvezető helyettes
kisgyermeknevelő
bölcsőde orvos
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
dajkák
Ellátandó feladatai:
Az intézményvezető közvetlen irányításával dolgozik, munkájában figyelembe veszi a
higiéniás trendeket, a HACCP irányelveket.
Napi munkája során a gondozónő irányításával dolgozik. Évenként munka- és tűzvédelmi
oktatáson vesz részt, betartja azok előírásait.
Munkavégzésében a szakma etikai előírásai irányadók, különös tekintettel a gyermekek és
szülők jogaira, valamint a titoktartásra, adatvédelemre vonatkozóan.
A gyermekek étkezése előtt alapos fertőtlenítős kézmosást végez, megfelelő időben a
csoportszobába viszi az ételt.
Étkezések után azonnal kiviszi a szennyes edényt, és ez előírásoknak megfelelően elmossa,
mosogatás után felmossa a helyiséget.
Minden étkezés után rendbe teszi a csoportszobát, az ételmaradékot eltávolítja.
Az altatáshoz gondoskodik az ágyak előkészítéséről. Tisztázás után kiviszi a fóliazsákba
gyűjtött szennyes pelenkát, kifertőtleníti a szemetest, új fóliazsákot tesz bele, majd alapos
fertőtlenítő kézmosást végez.
A mini bölcsődéhez tartozó járdát szükség szerint lesöpri, portalanítja, havat elsöpri.
Az udvaron a faleveleket összesöpri, a homokozót minden reggel felássa, lazítja, púposra
formázza.
A kisgyermeknevelő kérésére szükség szerint felügyeletet biztosít a csoportban, az udvaron.
Feladatai a takarításhoz kapcsolódóan:
A takarítást mindig nyitott ablaknál végezze, a gyerekek udvarra menetele után kiporszívózza
a szőnyeget, letörli az ajtókat, bútorokat, az ablakpárkányokat fertőtlenítős, nedves ruhákkal
portalanítja.
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A szemetet összegyűjti, a szeméttárolóba szállítja, a szemetest fertőtlenítős vízzel lemossa.
Fertőtlenítős vízzel felmossa a mosdót, az átadót, a közlekedőt, a felnőtt WC-ket, a felnőtt
öltözőt.
Kisúrolja, fertőtleníti a mosdókat, gyermek WC-ket.
Külön takarítóeszközt használ a csoportszobába, vizes-helyiségekben és a konyhában. Egy
vödör, fertőtlenítős folyadékkal csak egy helyiséget takarít ki.
A takarítóeszközöket használat után kimossa, a tisztítóeszközökkel együtt zárt helyre teszi.
Feladata még az elkülönítő, orvosi szoba, közlekedő takarítása.






Heti feladatai:
Csoportszobákba fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése.
A bölcsődéhez tartozó növények gondozása, locsolása.
Csempék lemosása.
Asztalterítők, textilpelenkák, előkék, törülköző mosása, vasalása.






Havonkénti feladatai:
Ajtók, ablakok, radiátorok lemosása, tisztítása.
Falak pókhálózása portalanítása.
Gyermekágyneműk mosása, vasalása.
Homok fertőtlenítése Hypós folyadékkal.








Negyedévenkénti feladatai:
Bútorok, szőnyegek vegyszeres tisztítása.
Függönyök, sötétítő függönyök kimosása

Adminisztrációs feladatok:
 Jelenléti ív vezetése






Élelmezéssel kapcsolatos feladatai:
A HACCP rendszer ismeretében az élelmezéssel kapcsolatos higiéniai előírásokat betartja.
Az étel, edények szállításakor, mosogatásakor az előírt ruházatot (másik köpeny, kötény,
fejfedő) visel.
Az ételmaradékot az előírásoknak megfelelően kezeli.
Az élelmezéssel kapcsolatos észrevételeit jelzi az élelmezésvezetőnek, intézményvezetőnek.

Folyamatszabályozással kapcsolatos feladatai:
 A bölcsődei HACCP szabályokkal kapcsolatosan a kockázati tényezők minimálisra csökkentése.
Környezetvédelmi feladatai:
 Gondoskodik a meglévő környezeti értékek védelméről és megőrzéséről, az egészséges
környezet biztosításáról, az épület, a hozzá tartozó terület állagmegóvásáról.
 A veszélyes anyagok és hulladékok kezeléséről
Felelősségi kör:
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 Kiterjed a csoport rendjére, tisztaságára, zavartalan működésre, kiemelten:
 a gyermekek tevékenysége és mozgástere nem lehet függvénye a takarításnak
 a munkatársakkal való hatékony szakmai együttműködés
 fő szempont a mini bölcsődében tartózkodó gyermekek és dolgozók biztonsága
 a fegyelmezett etikus munkavégzés, példaértékű viselkedés, az intézmény jó
hírnevének ápolása
 kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a takarítóeszközök és szerek ne maradjanak a
gyermekek számára elérhető helyen, balesetet, mérgezést ne okozzanak
A munkaköri leírás módosításának jogát – a helyi körülményekhez igazodva – a munkáltató
fenntartja.

6.

Élelmezésvezető
Munkavállaló neve:
Munkavállaló munkakörének megjelölése: élelmezésvezető

munkaideje 40 óra

Közvetlen felettese: óvodavezető
Munkakör szervezeten belüli megjelölése: konyhai működésének irányítója
Helyettese: távollétében a konyha-vezető helyettes látja el a vezetői feladatokat
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: érettségi, élelmezés vezetői
képzettség
Munkavállaló iskolai végzettsége: Szakközépiskolai érettségi – kereskedelmi, gazdálkodási,
szakács szakmunkás, élelmezésvezetői szakképesítés
Munkabér és járandóság: A közalkalmazotti kinevezésben meghatározottak szerint
Beosztottai: az élelmezési üzem valamennyi dolgozója.

Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása:
Feladata:
 Vezeti és irányítja az konyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és
ellenőrzési feladatokat.
 Elkészíti az éves beszerzési, felújítási és karbantartási javaslatot a rendelkezésre álló
pénzkeret figyelembevételével.
 Részt vesz a felújítási, korszerűsítési munkák előkészítésében.
 Javaslatot tesz a nyersanyagnorma módosítására.
 Kiválasztja a megfelelő kondíciókkal rendelkező szállítókat.
 Gondoskodik a nyersanyagok időben történő beszerzéséről (megrendelések, szerződések), a
beszállított áruk szakszerű átvételéről és biztonságos raktározásáról.
 Legkésőbb a tárgyhetet megelőző hét közepére elkészíti a tárgyhét étlapját.
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 Gondoskodik a nyersanyagkiszabás időben történő elkészítéséről.
 Figyelemmel kíséri a korcsoportnak megfelelő tápanyagtartalom és nyersanyag biztosítását.
 Javaslattételi joga van az élelmezés szervezett állásaira történő munkaerő alkalmazására, a
munkabér megállapítására és módosítására, jutalmazására
• Rendelkezési és intézkedési joga van a folyamatos üzemeltetéssel kapcsolatos

feladatok ellátásában (szervezési, technológiai és technikai).
 Intézkedhet a nyersanyagok beszerzésében, az élelmiszerek kiadásának utalványozásában.
 Fokozottan felelős az intézeti tulajdon megóvásáért. Az élelmezés ügyviteléért, a szabályos
dokumentáció kezeléséért.
 Javaslatot tehet az élelmezés ügyvitelének korszerűsítésére.
 Kezeli az informatikai statisztikai és számlázó rendszert.
 Beszedi az étkezési térítési díjakat, gondoskodik a kedvezmények megfelelő igazolással
történő ellátásáról.
 Elszámolási kötelezettsége van a rábízott pénzeszközökről, köteles beszámolni a rábízott
eszközökről.
 Felelős: az élelmezéssel kapcsolatos jogszabályok, országos és helyi rendelkezések
betartásáért. Munka- és tűzvédelmi előírások betartásáért.
 Ellenőrzi az áruátvételt, a raktározás.
 Az élelmezési üzem nyersanyagkészletét figyelemmel kíséri.
 Figyelemmel kíséri az üzem felszereltségének állapotát, jelzi a vezetőnek a karbantartás,
javítás szükségességét.
 Gondoskodik a hulladéknak az élelmezési üzem területéről való mielőbbi eltávolításáról.
 Az új ételek bevezetéséhez próbafőzéseket kezdeményez.
 Rendelkezési és intézkedési joga van az óvodavezető által átruházott ügyekben.
 Folyamatos kapcsolatot tart a tálalókonyhán dolgozókkal.
 Munkaruha: fehér munkaruha és munkacipő a tartós konyhában tartózkodás esetén
fejkendő/sapka viselése kötelező.
• Élelmiszert és kézitáskát a munkaterületre nem hozhat magával.

Tagja a Mini Manó Óvoda Intézmény vezetésének. Részt vesz az Intézményvezetői értekezleteken.
Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti
megjelölése: óvodavezető és helyettese
Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri
feladatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is.
Ezen felül köteles ellátni mindazon feladatokat, melyet az óvodavezető a munkakörébe utal.
A munkavégzés helye: Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde konyhája
3023 Petőfibánya Iskola u. 3/a
Egyéb rendelkezések:
Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg , hogy munkaidejének kezdetekor a
munkavégzésre rendelkezésre álljon.
Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását köteles
vezetőjének bejelenteni.
Munkaidő alatt csak a házban lévő óvodavezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, /
mindössze 3-5 percben / a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el.
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A gyermekek, a szülők valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul
tiszteletben tartja.
Megőrzi a tudomására jutott hivatali titkot, közalkalmazotthoz méltó magatartást tanúsít.
7.
Szakács
Munkavállaló neve:
Munkavállaló munkakörének megjelölése: szakács

munkaideje 40 óra

Közvetlen felettese: élelmezés vezető
1. Helyettesítés: Távolléte esetén az intézményvezető által kijelölt munkavállaló
2. Helyettesítési kötelezettsége: Távollét esetén az intézményvezető által kijelölt munkavállalót
3. A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: szakács szakképzettség
4. Munkavállaló iskolai végzettsége: Szakács szakmunkás
5. Munkabér és járandóság: A közalkalmazotti kinevezésben meghatározottak szerint

Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása:
Fő tevékenysége: az élelmezésvezető irányítása szerint biztosítja a konyha működését,
biztosítja a konyhai feladatok elvégzését.
a nyersanyagok előkészítése, feldolgozása (párolása, főzése, sütése) ételek ízesítése, tárolása,
adagolása, tálalása egédszemélyzet munkájának irányítása, összehangolása














A szakácsnő feladatainak részletezése.
Felel a főzőkonyhában a HACCP program gyakorlati megvalósításáért.
Kötelezően vezeti a HACCP minőségbiztosítási rendszer által meghatározott munkalapokat.
A felhasználásra kerülő nyersanyagokat kimérve veszi át az élelmezés-vezetőtől, és a napi
felhasználási bizonylatot ennek megfelelően írja alá.
Elkészíti az ételeket. Kiegészítő műveleteket végez: szűr, sűrít, dúsít, aprít stb.
Felel azért, hogy az ételek elkészítése megfelelő időben, és minőségben történjen,
ugyanakkor gondoskodik arról, hogy az elvitelre kerülő ételek 11 órától előbb ne kerüljenek
szállításra. Ellenőrzi az ételszállító levél vezetését.
Gondoskodik az elkészített ételek pontos, az előírásoknak megfelelő adagolásáról.
Főzés közben ellenőrzi és irányítja a konyhalányok munkáját, ellenőrzi, hogy a felhasználásra
kerülő nyersanyagok kezelése megfelel-e a higiéniai követelményeknek. Betartja és
betartatja a higiéniai előírásokat.
Naponta köteles az elkészített ételekből az ételmintás üvegekbe ételmintákat tenni, és azt 3
napig megőrizni.
Biztosítja a konyha rendjét, ellenőrzi a napi takarítást, fertőtlenítést.
Felel azért, hogy a konyhán hetente nagyobb takarítást végezzenek.
Felel azért, hogy a konyhán idegen személy ne tartózkodjon.
Elkészíti, módosítja a munkabeosztást. A szabályos munkavégzés akadályoztatása esetén,
először azt saját hatáskörben oldja meg, amennyiben nem lehetséges, akkor a problémát
jelzi az élelmezésvezetőnek.
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•
•

•
•
•
•

Étlapot tervez, állít össze,
Anyagi felelősséggel tartozik az átvett élelmiszer nyersanyag minél gazdaságosabb
rendeltetésszerű felhasználásáért, a leltárban szereplő konyhai eszközök és berendezési
tárgyak rendeltetésszerű használatáért.
Részt vesz a konyha – leltározási ütemtervben – meghatározott leltározásában, a
selejtezésben.
Végzi a meszelés utáni nagytakarítást a konyhai kisegítőkkel közösen.
A kettős kulccsal ellátott raktárak egyik kulcsát magánál tartja, a másik kulcsot az
élelmezésvezető kezeli.
Kötelezően viseli az egészségügyi szabályoknak megfelelően a fehér köpenyt és fityulát,
védőcipőt és ellenőrzi ezek használatát.

Felelős a higiénikus felszolgálásért, a tálaláskor mindenkor kanalat, villát, csipeszt
használ.
Ellenőrzi a konyhai gépek és berendezések működését, hogy a biztonságos
üzemeltetési feltételek biztosítottak legyenek, ha rendellenességet tapasztal, jelenti az
élelmezés vezetőnek.
Betartja a balesetvédelmi valamint óvórendszabályokat.
Anyagilag felelős a konyhára átadott nyersanyagokért, valamint leltár szerint átadott
berendezési és felszerelési tárgyakért.
Élelmiszert és kézitáskát a munkaterületre nem hozhat magával.
Szükség esetén helyettesíti az élelmezésvezetőt az étkezési térítési díj beszedésének
kivételével, minden feladatában.
Munkakör szervezeten belüli megjelölése: konyhai dolgozókat irányító szakácsnő

Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti
megjelölése: élelmezés vezető, óvodavezető és helyettese
Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri
feladatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is.
Ezen felül köteles ellátni mindazon feladatokat, melyet az óvodavezető a munkakörébe utal.
A munkavégzés helye: Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde konyhája
3023 Petőfibánya Iskola u. 3/a
Egyéb rendelkezések:
Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg , hogy munkaidejének kezdetekor a
munkavégzésre rendelkezésre álljon.
Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását köteles
vezetőjének bejelenteni.
Munkaidő alatt csak a házban lévő óvodavezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, /
mindössze 3-5 percben / a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el.

A gyermekek, a szülők valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul
tiszteletben tartja.
Megőrzi a tudomására jutott hivatali titkot, közalkalmazotthoz méltó magatartást tanúsít.

71

Szervezeti és Működési Szabályzat
8.

Konyhalány
Munkavállaló neve:
Munkavállaló munkakörének megjelölése: Konyhai segítő
Munkaideje: 40 óra
Közvetlen felettese: szakácsnő
Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti
megjelölése: Munkáját az élelmezés vezető és az intézményvezető/ helyettes ellenőrzése és
irányítása alapján, konyhai munkáját a szakácsnő irányítása alapján végzi.
Helyettesítés: Távolléte esetén az intézményvezető által kijelölt munkavállaló
Helyettesítési kötelezettsége: Távollét esetén az intézményvezető által kijelölt munkavállalót
Besorolás: Munkatárs
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: Általános iskola 8. osztály
Munkavállaló iskolai végzettsége: Általános iskola 8. osztály
Munkabér és járandóság: A közalkalmazotti kinevezésben meghatározottak szerint
Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása:

A szakács utasításainak megfelelően dolgozik. Minden terülten segíti a szakács és a többi
konyhai dolgozó munkáját, hogy az étkezéssel kapcsolatos terület megfeleljen az illetékes
szakhatóság előírásainak. Munkarendnek megfelelően, heti forgó rendszerben látja el az
iskolai étkeztetés, óvodai étkeztetés és főzőkonyhai feladatokat.

Beosztásának és reszortjának megfelelően:
•

Felelős az étkeztetések zavartalan lebonyolításáért, az étkezések feltételeinek
biztosításáért.
• Feladata az iskolai étkeztetés – tízórai, ebéd, uzsonna - lebonyolítása, a melegítő
konyha tisztántartása.
• Feladata, hogy az adagokat mindig azonos mennyiségben tálalják/adagolja ki.
•

Étkezések után /tízórai, ebéd, uzsonna / az edényeket a higiéniai előírásoknak megfelelően
elmossa, és a helyére teszi.

•

Felelős azért, hogy a konyhában és a járulékos helyiségekben csak az élelmezéssel
foglalkozó dolgozók lehetnek jelen.
• Előkészíti főzésre az étkezéshez szükséges nyersanyagokat.
• Felelős és különös figyelmet fordít az élelmezéssel foglalkozó teljes terület
tisztaságáért, a fertőtlenítő és tisztítószerek rendszeres rendeltetésszerű használatáért.
• Köteles az étkezéssel kapcsolatos higiéniai és élelmezés- egészségügyi
rendelkezéseket betartani, az ezzel kapcsolatos adminisztrációt vezetni.
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•

Feladata a konyha, a mosogató, hús előkészítő, zöldség előkészítő, öltöző, zuhanyozó,
WC, valamint a konyha és öltöző közötti folyosó és a gazdasági udvar takarítása és
nagytakarítása.
• Feladata e helyiségekben időnkénti rendszerességgel ütemezett nagytakarítások
elvégzése. Részt vesz az éves nagytakarításban.
•
•

Hetente egyszer nagytakarítást végez, melynek során lemossa a bútorokat, csempéket,
kitisztítja a hűtőszekrényeket, átmossa a használaton kívüli edényeket, és minden olyan
munkát elvégez, amivel a szakácsnő megbízza.
Zöldség-előkészítős beosztásban felelős a szeméttároló, mosogatós beosztásban a
hulladéktároló környékének rendezettségéért.
A környezet esztétikai rendjének
megteremtésében aktívan közreműködik

•
•

Felelős a háromfázisú mosogatás betartásáért
Felelős a higiénikus felszolgálásért, a tálaláskor mindenkor kanalat, villát, csipeszt
használ.

•

Kötelezően viseli az egészségügyi szabályoknak megfelelően a fehér köpenyt, fityulát,
védőcipőt.

•

Ellenőrzi a konyhai gépek és berendezések működését, hogy a biztonságos
üzemeltetési feltételek biztosítottak legyenek, ha rendellenességet tapasztal, jelenti a
szakácsnak.
Felelős munkája befejezését követően a gépek áramtalanításáért,
Betartja a balesetvédelmi valamint óvórendszabályokat.
Anyagilag felelős a konyhára átadott nyersanyagokért, valamint leltár szerint átadott
berendezési és felszerelési tárgyakért.
Élelmiszert és kézitáskát a munkaterületre nem hozhat magával.

•
•
•
•

Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri
feladatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is.
Ezen felül köteles ellátni mindazon feladatokat, melyet az óvodavezető a munkakörébe utal.

A munkavégzés helye: Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde konyhája
3023 Petőfibánya Iskola u. 3/a
Egyéb rendelkezések:
Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg , hogy munkaidejének kezdetekor a
munkavégzésre rendelkezésre álljon.
Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását köteles
vezetőjének bejelenteni.
Munkaidő alatt csak a házban lévő óvodavezető/élelmezés vezető engedélyével hagyhatja el
az óvodát.
Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan, /
mindössze 3-5 percben / a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el.
Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában.(kérdőív, önképzés)
Járuljon hozzá az óvodai jó munkahelyi légkör alakításában.

A gyermekek, a szülők valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul
tiszteletben tartja.
Megőrzi a tudomására jutott hivatali titkot, közalkalmazotthoz méltó magatartást tanúsít.
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Óvodai kisegítő munkaköri leírása

9.

A munkáltató megnevezése:
A munkavállaló neve:…
Beosztása: óvodai kisegítő ( mosás, konyhai kisegítés )
Munkaideje: Heti 40 óra
Naponta: 6 órában ellátja a mosási feladatokat
2 órában konyhai feladatokat lát el.
A munkaköri feladat részletezése
Feladatait az óvodavezető útmutatásai alapján végzi.




Folyamatosan kimossa, kivasalja az óvoda textíliáit:
abroszokat, konyharuhákat, terítőket, ágyneműket, törölközőket.
Szükség szerint, és időszakonként kimossa, kivasalja:
függönyöket, sötétítőket, ágyvásznakat, babaruhákat, takarókat.
Folyamatosan mossa, vasalja az iskola napközi otthonában használatos asztalterítőket.
Folyamatosan mossa és kivasalja az óvoda dolgozóinak a védőruházatát.
Felelős azért, hogy a kimosott ruhák megfeleljenek a higiéniai előírásoknak.
Az óvoda tálalókonyháján naponta kiadagolja a tízórait, ebédet és uzsonnát.
Naponta köteles az elkészített ételekből ételmintát eltenni, és azokat a
hűtőszekrényben 3 napig megőrizni.
Étkezések után, az edényeket a higiéniai követelményeknek megfelelően elmossa
A szállítóedényeket elmosva küldi vissza a főzőkonyhára.
Minden nap, az étkezések után felmossa a konyhát, folyosót és teraszt.
Kimossa, fertőtleníti a mosogatót, a gáztűzhelyt, az asztalokat letakarítja.
Hetente egyszer lemossa a csempéket, a hűtőszekrényt kitakarítja.
Anyagi felelősséggel tartozik az átvett élelmiszerek rendeltetésszerű használatáért.
Felel a leltárban szereplő mindazon eszközökért, amelyeket munkavégzése során
(rendeltetésszerűen) használ.
Felelős az általa használatos helyiségek, folyosó takarításáért, tisztántartásáért.



A HACCP előírásoknak megfelelően végzi konyhai munkáját.



Kötelezően vezeti a HACCP. min. bizt. rendszer által meghatározott munkalapokat.



Kötelezően részt vesz a meszelés utáni nagytakarításban.















Ezen felül köteles ellátni mindazon feladatokat, amelyeket az óvodavezető a
munkakörébe utal.
Egyéb rendelkezések:
Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a
munkavégzésre rendelkezésre álljon.
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Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását köteles
vezetőjének jelenteni.
Munkaidő alatt csak a házban lévő óvodavezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
/ hiányzása esetén a vezető helyettes ad engedélyt. /
Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit
gyorsan, / mindössze 3-5 percben/ a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el.
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